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AO PUBLICO. 

I. 

ilús. ESCASSEZ de noticias impressas da historia patria, 
Tfz) tornando-a pouco conhecida c apreciada inda mesmo 

¡Mi&& por aquellos que .com especialidade se dedicão ao cul-
tivo dos estudos históricos, excitou-nos a levar a effeilo hum 
plano, que, comquanto superior ás nossas forças, promelte 
á litteratura brazileira os mais lisongeiros resultados, se 
Déos permiltir a realisação do nosso empenho, ou por nós 
ou por outrem que melhor satisfaça esse desiderátum. 

O desempenho deste plano, facilitando hum completo e 
verídico exame da historia do nosso paiz, permittirá aos 
estudiosos e amantes das nossas cousas, o conhecerem os 
feitos notáveis, importantes e gloriosos de nossos antepas-
sados, que são patrimonio commum de sua posteridade. 

Por outro lado a riqueza de factos, tão interessantes como 
curiosos e originaes, que, em verdade, abundão na nossa 
historia, descortinará mais uma senda aos Iliteratos Brazi-
leiros, cujos talentos não fòrem escassos, e nem desampa-
rada a imaginação ; pois poderáõ perpetua-Ios na scena e no 
romance, (piando queirão robustecer o espirito nacional com 
a recordação das beneméritas acções de nossos antepas-
sados. 

Existem esparsos por differentes archivos, bibliothecas e 
secretarias documentos e memorias do maior interesse para 
a historia patria, tanto na America, como na Europa, e mui 
particularmente em Portugal. Colligi-los em hum corpo, com 
o que já se acha impresso, mas raro, formando uma obra dc 
consulta, fácil para todos que quizerem consagrar ao serviço 
da historia do nosso bello paiz seus talentos e diligencia ; 
pareceu-nos tarefa de não somenos utilidade para as letras 
entre nós. 



Mas reunir em hum só corpo as memorias o documentos 
interessantes da historia do Imperio, á medida que fossem 
descobertos e copiados, seria obra superior ás forças de um 
individuo, c talvez ás de qualquer associação litteraria do 
nosso paiz, a menos que não fosse assistida do poderoso auxi-
liar do Governo; pelos dispendios que demandarião a cópia 
e impressão, além de esforços pessoacs e paciencia, somente 
aproveitáveis quando o amor da sciencia e segura critica os 
dirigem, sem fallar do tempo que se consumiria para que 
semelhante trabalho podesse merecer o acolhimento dos 
entendidos. 

Limitando o nosso esforço a huma parte da historia na-
cional, a empresa sob todos os aspectos se tornaria fácil; 
e assim se iria preparando gradualmente as bases da grande 
historia nacional, monumento destinado á peana mais habi-
litada que de entre nós surgisse, c que aos enlevos de hum 
cstylo harmónico e correcto, reunisse outras condições que 
constituem o historiador o,fanal dos povos no futuro, e seu 
juiz no passado. 

Procedendo-se dest'arte a respeito de outros pontos do Im-
perio, teríamos em breve e suavemente eolleeções impressas 
de memorias importantes, que jazem desconhecidas; onde os 
amigos e apaixonados da historia patria encontrarão rique-
zas sem conta, que lhes proporcionarião ensejo de, ¡Ilustran-
do seu nome, fazer ao paiz e ás letras inestimável serviço. 

Pede a verdade que confessemos que alguma cousa já 
existe encetado com este proposito, graças á esclarecida 
direcção que deu S. M. o Imperador ao preparo de cópias 
de muitos manuscriptos importantes, que se achão nos ar-
chivos c bibliothecas de Portugal, e mesmo de França (1); 
e de uma dessas cópias, por permissão de hum ¡Ilustrado 
conselheiro da coroa (2), he que podemos levar ao prelo (3) a 
presente historia, inda que incompleta ; mas este magnânimo 
pensamento do Soberano, de tanto interesse para o Brazil, 
merecia em sua execução ter tido outro desenvolvimento. 
Em nosso humilde pensar ganhar-se-ia duplamente, se no 

(1) Sirva do exemplo a obra do Capuchinho Franccz Fr. Ivo de Evreux, in-
titulada— ¡listone des dioses advenVes en Muragnan, és années /fí/õ et 161Í. 

(2) O Sr. Ministro do Imperio, conselheiro João de Almeida Pereira. 

(3) Seriamos injustos se nlo declarássemos aqui, qne muito devemos á ge-
nerosa cooperação do nosso digno comprovinciano o Sr. commendador José 
Antonio Vaz do Kspirito Santo, amigo dedicado de seu paiz. 



III 

lugar onde se extrahem essas copias se fizesse logo a im-
pressão, pondo o Governo á venda os exemplares que en-
tendesse conveniente, tanto aqui como nas Provincias. Era 
urna despeza fecunda, não devendo lastimar-se o empale 
que em principio, e por algum tempo, houvesse na extracção 
de taes obras, pelos proventos que se colheria com a vulgari-
sação de tantas riquezas sepultadas no pó dos archivos e 
expostas ¡i perda irreparável. 

As copias dos manuscriptos, que se achào depositadas na 
Secretaria do Imperio, de mui poucos são conhecidas ; sua 
vulgarisação hc difíicilima, e os que vivem nas Provincias 
estão impossibilitados de cônsul Ia-las e aprecia-las; por-
tanto , assim como estão, de pouco proveito podem ser as 
riquezas encerradas em taes documentos. 

He pois bem visível a necessidade da publicação dessas 
cópias por meio da imprensa, mas com certa ordem e classi-
ficação, para que a obra senão torne uma indigesta miscella-
nea, agglomerados sem critica e sem nexo tantos materiaes. 

II. 

O Imperio do Brazil se compõe de duas grandes regiões, 
bem discriminadas em qualquer carta geographica, quo 
constituirão duas grandes colonias da Monarchia Portu-
gueza. Huma a do Norte ou Amazónica, antigamente denomi-
nada—Estado do Maranhão—, do primeiro nome do famoso 
gigante dos rios; outra do sul, denominada Estado do Bra-
zil, sujeitos ambos á Corôa portugueza, mas sob differentes 
administrações. 

O segundo, precedendo ao primeiro, na descoberta e co-
lonisação, e conseguindo no futuro impòr-lhe seu nome, 
estendia-se do rio da Prata ao cabo de S. Hoque, limite que 
posteriormente alargou-se, reinando D. João V, até a serra 
da Ibiapaba. Tinha por chefe do governo um vice-rei; e 
sendo sua primeira sede a cidade da Bahia, teve esta por 
ultimo de ceder o lugar á do Bio de Janeiro. 

O primeiro, menos rico em população, mas superior ao 
segundo em territorio e riquezas naturaes, partia da serra 
da Ibiapaba e terminava na direcção de sul á norte no rio 
Oyapock. A' frente do seu governo tinha hum capitão-gene-
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ral, ¡inmediatamente sob a dependencia da Metrópoli, que 
em principio residia na cidade de S. Luiz do Maranhão, fi-
xando-se por fim a sede do Estado na capital da capitania, 
boje provincia do Grão-Pará. Durou esta situação ate 1774, 
em que as duas Capitanias do Maranhão e do Grão-Pará fi-
cárão entre si independentes, e immediatamente sugeitas á 
Metrópoli. 

0 Estado do Iirazil tinha sob sua dependencia differentes 
capitanias, actualmente provincias do Imperio. O do Mara-
nhão tinha outras, que, por cessão, compra ou abandono dos 
donatarios á Metrópoli, forão incorporadas ao seu governo; 
passando de onze capitanias (') a quatro, que são presente-
mente as provincias do Piauhy, Maranhão, Grão-Pará e 
Amazonas. 

Felizmente a vinda do Rei D. João VI para o Brazil acabou 
com essas distincções, que somente átitorisava a difficuldade 
de communicações das duas Colonias entre si; sendo todo o 
territorio americano sujeito ao dominio portuguez, elevado 
em 1816 á cathegoria de Beino, sob a única denominação de 
Brazil, e com huma só administração. Este grande rasgo de 
politica, que cobre de respeito e veneração a memoria desse 
grande soberano, tão pouco comprehendido em seu tempo, 
facilitou a independencia do nosso paiz, e, o que he mais 
importante, o de não separar-se huma só peça do colosso 
fundado por Portugal. 

O Imperio do Brazil, creado sobre a base do reino portuguez 
del816, fórma um todo, que será de indestructivel solidez se 
os Brazileiros tiverem o preciso tino de conservar a unidade 
religiosa, o laço o mais poderoso para a manutenção da na-
cionalidade adoptada, e, com a preclara dynastia com que 
nos mimoseou a Providencia Divina, o systema-de governo 
que nos legou o Fundador do Imperio. 

Sem estas condições nenhuma barreira poderemos oppórao 
espirito de dissolução que tanto nos atormentou no primeiro 
alvorecer de nossa emancipação politica, e que ainda pôde 
accordar, ameaçando destruir o Estado, talvez, o mais homo-
géneo que exista no globo; em quepredominãoemsuaquasi 
totalidade, um só idioma, idênticos costumes, e o firme e o 
mais inabalável esteio de sua unidade, a religião catholica. 

(■) Eis os nomes das onze Capitanias: — Maranhão, Curai, Guíupy, Caeté, 
Grão-Pará, Joannes ou Marajó, Camulá, Gurupa, Rio Negro e Cabo cio Norte, 
que posteriormente se chamou a Guienna Portugucza. 



Peça inteiriça que, bem encaminhada, fará no mundo, c em 
séculos mui próximos, immenso e brilhantíssimo papel. 

O cataclysma que está ¡inminente no mundo europeu pela 
luta de morte, travada entre a revolução e o christianismo; 
terá de assombrar o universo nesta ultima metade do século 
em que vivemos, pelas transformações por que terá de passar 
aquella tão interessante parte do nosso globo. 

Haverão grandes emigrações para as duas Américas, e o 
lirazil aproveitará no seu tanto desses grandes infortunios. 
Portugal, estreito appcndiculo da Península Ibérica, terá 
terminado sua missão, sem duvida gloriosa ; e a raça portu-
gueza, não podendo viver sob o dominio de sua poderosa 
rival, abandonará o torrão patrio para, juntando-sc á seus 
irmãos d'aquem do Atlântico, robustecer o imperio co-
lossal creado por esforços de communs antepassados. 

(Juando este facto se realisar, e não deve estar muito 
longe, porque parece bem madura a messe, deveremos con-
tar não com a emigração de alguns milhares de famílias, 
mas com um verdadeiro êxodo. 

Não desejamos firmar nossa grandeza sobre alheios desas-
tres; mas se este grande acontecimento tiver de realisar-se, 
como he nossa convicção, e promettem os signaes do tem-
po, devemos estar preparados para aproveitar dos seus 
resultados, sem duvida altamente benéficos para esta parte 
do mundo, o quinto Imperio de que falla o grande Jesuíta 
Antonio Vieira, e o único, talvez, que a raça Lusitana esteja 
predestinada a consuminar. 

As familias hespanhola e portugueza não se creárão para 
viver juntas sob o mesmo sceptro; estarão sempre em frente 
uma da outra como os descendentes de Esaú e de Jacob. 

Mas fomos mais longe do que desejáramos com esta di-
gressão. Voltemos ao assumpto. 

III. 

Comprehendendo o antigo Estado do Maranhão, as capita-
nias do Piauhy, Maranhão, Grão-Pará e Rio Negro, hoje 
Amazonas, a historia de cada huma delias se acha tão intima-
mente ligada até 1774, época da divisão do Estado em duas 
capitanias geraes independentes, ou melhor até 1810, quando 
secreou o Reino doRrazíl;quc parece de razão que as memo-
rias e documentos relativos á esses territorios se colleccio-
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nem cm hum só corpo, a partir do armo de 1012, época em 
i]uc começou a vincar a colonisaçiio e conquista porluguezas. 

Os archivos da França, Portugal, Hespanha, Inglaterra e 
llollanda contém preciosos documentos para a nossa historia, 
que conviria solicitar, e, adquirindo-os, promover pela im-
prensa sua vulgarisação; constituindo, por assim dizer, hum 
armazém rico de factos, e adaptado ao fim que temos em mira. 

Convém muito que possuamos uma historia, digna por sua 
fórma e veracidade, da posição que já oceupamos, e que vi-
remos a oceupar um dia em face do «lobo : quando a America, 
amparada de dous oceanos, sem receio de invasões barbares-
cas, sob o impulso da mais eminente civilisação, h enristã, de 
que será a herdeira e mantenedora, souber sustenta-la com 
a sua hegemonia por todas as regiões da terra. Futuro im-
menso e glorioso, sem duvida reservado, por sua miraculosa 
situação, a tão bella quão feliz parte fiu\mnndo ! 

0 que portanto íizerão nossos antepassados de grande e 
de notável deve-nos merecer o maior zelo e respeito, por-
que he sobre esses esforços que assenta a grandeza do colos-
so, de que tanto nos orgulhamos. Iíe nosso patrimonio, 
nosso estimulo, c nossa gloria. 

Não temos huma historia completa; temos retalhos alcu-
nhados com esse nome; alguns não são mais do que cópia 
dos precedentes, distinguindo-se apenas pelo estylo mais ou 
menos correcto, disposição das materias, ás vezes nenhuma 
idéa adiantando, quanto ás épocas notáveis de nossa histo-
ria, e ao quehe em geral bem conhecido. A causa deste facto 
provém da falta de documentos c memorias contemporâneas 
impressas, que muita luz podem dar, esclarecendo, recti-
ficando o que ha de incorrecto e inexacto com a autoridade 
de algum nome. 

E pelo que respeita ao territorio, cuja historia desejáramos 
que fosse melhor estudada c apreciada, pouco ha vulgarisado; 
havendo ainda muito de inédito, e de grande merecimento, 
sobre tudo nos archivos de Portugal. 

O impulso dado por S. M. o Imperador, na cópia de tan-
tos e tão interessantes manuscriptos, deve ser continuado c 
efiicazmente auxiliado, sob pena de expôr-se o paiz á perda 
de documentos tão preciosos á sua historia. Pasta o que já 
se tem extraviado, e desgraçadamente sem remedio. 

Julgamos portanto que procedíamos com acerto, c vantajo-
samente para o paiz, reunindo cm um corpo sob o titulo de 
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—Memorias para a historia do antigo Estado do Maranhão, 
— ludo quanto se ha escriplo de importante, e se acha 
inédito ou impresso, mas mui raro a respeito das quatro 
provincias mais septentrionaes do Imperio: Amazonas, Grão-
Pará, Maranhão e Piauhy, que outrora constituião aquella 
vasta colonia porlugueza. 

Parece de razão (pie nesta classe do trabalhos se devera 
preferir a ordem chronologica, sempre que se desse a pos-
sibilidade; mas não se verificando a hypothesc por não 
possuirmos todas as memorias e documentos, entendemos 
que podíamos usar de arbitrio, fazendo imprimir em primeiro 
lugar o que julgássemos de mais importante. 

Entre todos os manuscriptos de que temos conhecimento, 
sobre a historia do Estado do Maranhão, demos preferencia 
á obra do Padre .losé de Moraes, da Companhia de Jesus, 
intitulada : Historia da Companhia de, Jesus da Provincia do 
Maranhão, que ás reacs cinzas da Fidelíssima Rainlia Se-
nhora Nossa D. Marianna d'Austria, o/jcrccc seu aulhor o 
Padre Jose de Moraes, filho da mesma "provincia, anuo 
de 1750. 

Comquanto de data mais recente que outros manuscrip-
tos, e já com a perda da segunda parle, o por certo a de 
maior merecimento, como o próprio aulhor observa no seu 
prologo; milita em favor desta obra a circumslancia de ser 
trabalho mais completo, nasepochas de que trata, que a mór 
parte das memorias de que temos noticia, sem exclusão dos 
Annaes de Perredo (")'; oceupando-se algumas de fados de 
huma época mui limitada, e sem certos detalhes, indispen-
sáveis para a inlclligcncia de muitos pontos históricos, hoje 
de difiicil explicação, anthorisando a duvida sobre a sua 
existencia. Por outro lado aceresce que, bem que não prime 
esta producção pelo eslylo, o ser escripia por hum chronista 
authorisado pela Companhia, de que era membro distincto, 
hc mais huma garantia da veracidade dos factos relatados. 

0 estylo do aulhor sobre pesado, muitas vezes obscuro, 
não passa de huma pallida imitação de Jacyntho Freire; mas 
he a obra rica em factos c dc documentos de muito valor, 
de circumstancias pouco conhecidas, quo rectificão c escla-
recem muitos factos da historia patria, alguns bem proble-

(') Eslc aulhor lie mui resumido cm algumas epoclias notáveis da historia 
do Maranhão, que deverião merocer-lhe outra attenção, sobretudo cm relação 
á conquista dessa Provincia pelos I'ortuguczcs, c expulsão dosllollaiidozcs. 
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ma ticos, c outros de proposito desfigurados ou esquecidos 
por autores que, não tendo boa fé, procurarão pela conspira-
ção do silencio calar os écos dos feitos dos seus adversarios. 

Além de que,tendo sido o nosso paiz creado pela mão dos 
Jesuítas, sobre tudo as provincias que formavão o antigo 
Estado do Maranhão, convinha dar preferencia a huma his-
toria em que vem Dotados com extremo zelo, especificados 
os afanosos esforços dos filhos dessa valorosa Companhia, 
iníqua c cruelmente recompensada ; corporação tão solida-
mente organisada, que lhe coube o dom de não ter nem ju-
ventude e nem caducidade; tornando seus filhos, typos de 
saber c de virtudes, os primeiros granadeiros da Igreja, e 
sabendo inspirar por sua dedicação sem horisontes, o inex-
tinguível odio dos inimigos do Crucificado ('). 

(•) Para bem avaliar-se os bons serviços que prestou na America a Compa-
nhia de Jesus, c a injustiça, senão iniquidade, com qnc foi tratada pelos 
governos da França, da Hespanha e de Portugal, sem nos referir-mos aos ser-
viços que por aqui fez, e que por todos os modos sc procurou, e ainda se 
procura desconhecer ou illudir; basta que citemos o testemunho de D. Antonio 
de Ulloa c de D. Jorge Juan, mandados pelo governo hespanhol em 1735, 
com a commissão da Academia Franccza, da qual fazia parte M. de la Conda-
minc, que tinha ido medir o arco do meridiano no equador. 

O nome de Ulloa lie demasiado conhecido na republica das letras, por sua 
profunda illustração, talentos administrativos c honestíssimo caracter, para que 
sc ponha cm duvida o seu testemunho cm huma informação secreta, de que 
foi encarregado pelo governo do seu paiz; testemunho tanto mais apreciável, 
quanto Ulloa eslava dominado das ideas da época, pelo que respeita á institutos 
religiosos. 

Nessa informação, toda confidencial, ao ministro Marquez da Enseñada, que 
foi publicada cm Londres cm 1826 por David Barry, sob o titulo — Noticias 
secretas da Amt rica—, lie que sc pódc aquilatar o valor dessa magnifica cor-
poração, a mesma cm Ioda a parte; sempre excitando, por sua heroica firmeza, 
virtudes christãs, c esforços tão intclligentcs como assignalados em defesa da 
causa da Igreja, os tiros da inveja e da calumnia, cortejo obrigado de todo o 
verdadeiro merecimento. 

Não nos podemos furtar ao prazer de consignar aqui huma curta citação, sen-
tindo que não possamos fazer de toda a obra, que hc muitissimo interessante, c 
a differentes respeitos. 

Pelo que toca aos hospitaes do Perú, Quilo c Nova (¡ranada, cujo estado era 
desgraçadíssimo, dizem os Commissarios Hespanhoes o seguinte a pag. 329 : 

« Si se encarga de ello a los Gobernadores, es lo mismo que agregarles una 
nueva renta á las muchas que ya sc han apropriado. Si se da d las religiones 
hospitalarias, como á la de Nuestra Señora de llolcn en todos aquellos rcynos, 
ó á la de San Juan de Dios será agregar riquezas á las communidades sobre 
las muchas que allí tienen sin benelicio del publico, ni esperanza de tenerlo. 
Solo uno arbitrio hay, el único á nuestro parecer, que pueda salvar los incon-
venientes de aquellos, y es que todo este negocio sc ponga al cuidado y zelo 
de los Padres de la Compañía, pues aunque su Instituto no sea de hospitalí-
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Poucos dados biographicoS temos á respeito do Padre José 
de Moraes, que depois da suppressão de sua ¡Ilustre Com-
panhia, se chamou José Xavier de Moraes da Fonseca 
Pinto. E esses dados colhemos da leitura desta obra, e do 
algumas notas do catalogo dos manuscritos de Evora. 

Ignoramos o lugar do seu nascimento, parecendo ser sua 
patria Portugal, onde viera á luz cm lins do século XVII, 
bem que fizesse sua entrada na Companhia na vice-l'rovincia do 
Maranhão desde o auno de 1728, segundo consta de hum dos 
catálogos da Companhia que lemos, cuja cópia sc acha no 
archivo da Secretaria de Estado dos Negocios do Imperio. 
Em 1730 ou 1737, passou a servir nas Missões do Pará, pa-
rodiando algumas das aldeias á cargo da Companhia de 
Jesus, por muitos annos. 

dad, el dirigir csle negocio no és ser hospitaleros, ni es menos piadoso y 
agradable á Dios el de tomarlo a su cargo, que el de la predication y enseñanza 
del Evangelio, pues uno y otro son actos de caridad, la qual in ninguna reli-
gión de las que hasta el presente se hallan estabelecidas en las Indias, señóla 
com tanta ventaja como en esta, sobre cuyo asunto nos dilataremos lo neces-
sário quando tratemos de las religiones. • 

E mais adiante, pá'g, 332: 
• , porque al demás el don de gobierno de que 

como todos convienen está dotada esla religión, su zelo, su eficacia, su 
caridad, el amor particular con que mira y trata á los Indios, son prendas que 
so hallan tan elevados en todos sus individuos que los hacen dignos y únicos 
acreedores á tanta confianza quanta pide el cuidado de los Indios, los quales 
verdaderamente menores, no tienen hoy quien los mire ni aun con aquella 
precisa caridad de próximo. • 

Em outra parte, tratando das Missões dos Indios, pag, 381, assim se ex-
pressão os mesmos commissarios: 

« Todas las religiones predican el Evangelio, y todas san próprias para ins-
truir en la f¿ de Jesu-Christo, y para doctrinar en ella á los infieles; pero en 
donde se hace preciso que el agrado, el cariño, la suavidad, y la dulzura vayan 
haciendo-sc dueños de la voluntad, para que adquirido por eslos medios el 
triunfo dela confianza hallen lugar las persuasiones, es preciso hacer elección 
de sugetos en quienes concurran estas circunstancias, pues de ellas solas sc 
debe esperar el buen éxito de la conquista, y faltando será trabajar para no 
conseguir. 

« Estas circunstancias particulares sc halla en la religión de la Compañía, 
la que parece está dotada mas sobrasalicutemente ; porque desde los primeros 
pasos que dan sus hijos en el noviciado, empiezan a adquirir dislinctas pro-
priedades, perfeccionando las que tenias antes. Do aqui nace que ninguna otra 
religión ha hecho tanto fruclo en las misiones de las Indias, porque los genios 
de sus individuos so acomodan bien i lo que es preciso que concurra en los 
que han de tener por exercício la conversión de unas gentes tan barbaras y 
ignorantes como son los Indios. 
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Posteriormente foi para o collegio da cidade de Belém, 
onde seu mérito no cultivo das letras lhe mereceu a distino 
080 de substituir na graduação de chron'^ta da Provincia 
de sua lteligião, ao Padre Bento da Fonseca, que passou á 
Lisboa á exigencia do Governo, e onde servio de Procurador 
da mesma Provincia. Este fado revela o seu merecimento, 
e a consideração em que era tido. 

A tempestade que estava a desabar sobre a Companhia 
de Jesus, em hum século de tanta depravação, o apanhou 
quando a obra que emprehendèra não se achava completa, 
tendo-se perdido os materiaes por elle organisados para a 
elaboração da segunda parte de sua historia. Perda sensível, 
e por ora parece que irremediável. 

Sendo a presente historia preparada na época em que o 

« Asi lo está manifestando el progresso que tienen hecho en cl Marañon, 
donde hubieran podido llegar hasta su desembocadura, roducindo todas las na-
ciones que problaban las dilatadas orillas de este rio, y las mas contiguas á 
ellas, no menos que las que habitan en las demás que le tributan suas aguas, 
si la osadía de los Portugueses del Pará no sc lo hubiera estorbado. 

« No debemos dar asenso á los exemplares que en varias relaciones citan 
las demás religiones de lo mucho que adelantan en las que les pertenecen, por 
que lo que en ellas sc pondera, lleva la máxima de embelezar á los ministros 
de por acá en sus ideas, pues bien mirado y reconocido por sugetos que ten-
gan intelligcncia de lo que sucede en aquellos payses, se vendrá á averiguar 
de que todo és fingimiento, c que ninguna puede hacer en esto competencia á 
la de la Compañía. 

« Es por esta razón que nos hemos ceñido unicamente á hacer la compara-
ción en la provincia de Quito, ádonde tenemos tan individualisado este asunto, 
que no será fácil el qué las demás religiones se atrevan á contradicir-lo sin el 
peligro de no poder satisfacer á las reconvenciones que se les harían, si iii 
tentasen hacer ver que su zelo y los progresos de él, ó sus costumbres y moda 
les querían parecer-sc á las de la Compañía, 6 que eran tan próprias como las 
de estos para la reducción de los ludios, » 

E á pag. 328, tratando do estado das Parochias daquclla parte da America 
llespanhoía, exprimem-se desta sorte: 

« Los únicos Curatos que se les deben dejar á las religiones, son los de 
conversiones modernas, que son precisamente de Misiones, pero esto ha de ser 
en la forma que queda dicho en el cap. 5 de esta Parte II: porque en las Mi-
siones no tienen ocasión de utilisar-se como en los curatos, y es mas próprio 
del caracter religioso este exercício que el de Curas. Pero quando las religiones 
no quisiesen continuar en él con fervor y zeloquese debe, en tal casopoderían 
agregar-sc todas ála Compañía, que las admíttiria con grande amor, y con la 
eficacia que ha manifestado en los demás payses de infieles que ha tomado 
á su cargo. 

t Halla-se esta religión fuera de los desordenes de que hasta aqui hemos 
hablado, porque su gobierno diverso en todo al de las otras, no le consiente en 
sus individuos; asi no sc ve en ellos la poca religión, los escándalos, y el ex-
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marquez de Pombal, ajudado pelos seus dous fieis agentes 
o conde de liobadella, no sul, e seu irmão Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado, no norte, promovia a destruição da 
Companhia do Jesus pelos reprovados meios hoje bem co-
nhecidos e patenteados; ressente-se em algumas partes do 
temor e dos sustos, cm que vivião os Jesuítas da America, 
contra quem se tentava o primeiro golpe. He por isso que 
no corpo desta obra se lêem estranhos elogios á adminis-
tração de Mendonça Furtado, ede seu digno irmão, o celebre 
ministro de D. José I , que aliás não erão credores de tantas 
complacencias. Parece que se temia a perda do manuscripto, 
c duplicadas tyrannias, se o historiador ousasse escrever 
toda a verdade a respeito destes personagens. 

Não sabemos o destino ultimo do Padre José de Moraes, 
nem quando adoptou o nome de José Xavier de Moraes da 
Fonseca Pinto; se foi dos presos nos horrorosos cárceres 
da Junqueira, sc dos desterrados nas costas dos Estados da 
Igreja, e que depois voltárão a Portugal, no reinado de 
D. Maria I. Nossas conjecturas levão a acreditar que o Pa-
dre José de Moraes se resolvera logo a abandonar a roupeta 
da Companhia, assim que chegara á Lisboa, visto a nota 
que se acha inscripta no fim da primeira parte; não tendo 
forças, em razão da idade, para supportar os martyrios do 

travio de conducta que es tan común en los demás, y aunque quiera empezar 
alguna especie di aliuso, lo purga y extingue enteramente cl zelo de un go-
bierno sabio con el quel sc reparan inmediatamente las llaquezas de la fragilidad. 

« Aquí brilla siempre la pureza en la religión, la honestidad sc hace carac-
ter de sus individuos y el fervor christiano, hecho pregonero de la justicia y de 
la integridad, está publicando el honor con que se mantiene igual cm todas las 
parles; de modo qnc comparados en parte ó en el todo un Jesuíta del Perú, 
sea criollo ó Europeo, con un Jesuíta de otro reyno (deponiendo de él aquella 
inconsídcrable pasión nacional que és incorregible y general en aquellos pay-
ses), podrán cquivocar-se sin que sc encuentre cosa que los distingua; y del 
mismo modo un Colegio ó una provincia di ella, parece que á cada instante del 
dia sc transporta de Europa á aquelles payses. y que acaba do llegar á ellos, 
según conservan en todo la formalidad del gobierno y la precisión de las buenas 
costumbres, como preciso instituto de la religión. 

« La inmediación al mucho vicio que hay en aquel pays es preciso pervierta 
la conducta de alguno de sus individuos, pero inmediatamente sc percibe la 
falta, se pone el reparo al daño, y por medio de la expulsión, sc mantiene 
siempre en un ser el estado de la religión ; por esta razón es muy común el 
ver en aquellos payses expulsos de la Compañía con abundancia, y el verla 
asi mismo expulsar continuamente, quando la repetición de las amonestaciones 
y consejos no pueden conseguir la total enmienda. Este es el único medio de 
lograrla integridad y el buen orden, y este el de mantcncr-sc, sin que la cor-
rupción entre haciendo destrozo en las buenas costumbres. » 
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desterro ou do cárcere que prometüa o frenesí fanático do 
jansenista Pombal. De outra fórma talvez se não possa ex-
plicar a presença do manuscripto c nota, em hum archivo 
publico de Portugal, com o nome ulteriormente adoptado 
pelo autor. 

Portanto dando á estampa a presente obra, pensamos ha-
ver feito á historia c litteratura patrias um pequeno mas 
valioso serviço; e ficaremos bem pagos se for lida pela mo-
cidade estudiosa, e aproveitada pelos que, cultivando essa 
historia, se csforção por enriquecer nossa litteratura, pondo 
em relevo os feitos que nobilitão e engrandecem a naciona-
lidade brazileira. 

Possão nossos gloriosos antepassados sob a lousa do se-
pulchro estremecer do jubilo, vendo não olvidados seus 
nomes e seus feitos por aquellos á quem derão huma patria. 

CANDIDO MENDES DE ALMEIDA. 

Rio de Janeiro, 15 de Maio de 18GO. 
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Seu liora 

STA obra, que humildemente prostrado offereço 
ás reaes cinzas de Vossa Magestade, aiém de ser 
obrigação, he lambem divida que a nossa Vice-
Provincia confessa á saudosa memoria de seu 
¡inmortal nome. Na morte ditosa de Vossa Ma-
gostado desabafou ella o seu grande sentimento, 
mostrando o reverente affecto que já lhe tinha 
consagrado em vida, e ainda depois de morta. 
Cada um dos sacerdotes com trinta sacrificios, c 
com trinta rosarios os que o não erão, pequeno 
tributo á vista dos muitos beneficios que de 
Vossa Magestade recebera, porém nunca visto 
entre os mais insignes bemfeilores a que a nossa 
gratidão não igualou ainda com hum tal numero 

de funéreas rogativas. Mas como não havia de ser assim, 
Senhora, se Vossa Magestade sobre favorecidos nos deixou 
totalmente empenhados com dividas tão sem comparação 
excessivas, que sinceramente confessamos fallarem-nos vozes 
para dignamente as expressarmos, tendo-as apenas para as 
publicarmos agradecidos. 

Foi a real clemencia de Vossa Magestade o nosso mais 
seguro asylo, o nosso melhor descanso e a nossa maior 
protecção, que parece se sepultou toda no mesmo dia em 
que esse. real cadáver, cuja falta chorámos, c sem consolação 
alguma ainda experimentamos. 

Em outro tempo nos animavão ao serviço de Déos e da 
sua real coroa, as singularissimas cartas que recebia a Vice-
Provincia, intitulando-sc Vossa Magestade. nellas Clementís-
sima Senhora de toda ella. Assim o vi firmado de seu real 
punho—Toiiux Missiónis ctémcntiSSiína Domina Mariannu.—■ 

i 



Ali! Senhora, que osle clementíssimo nome está ainda tão 
impresso nos corações destes afflictos c desconsolados Mis-
sionários, que o não podem ouvir sem lagrimas, nem repetir 
sem ternuras, lembrados dos muitos meios que a sua real 
grandeza buscou para os favorecer por todas as vias, sendo 
tal e tão grandioso o fervoroso zelo de Vossa Magestade, 
que, a expensas reaes, mandava vir da Allemanha os muitos, 
e dos melhores sugeitos da nossa Companhia, que não ser-
virão pouco á esta laboriosa missão nas obrigações do nosso 
apostólico Instituto; ajudando com igual espirito aos nossos 
padres portuguezes a converter muitas almas a Déos, e a 
mandar outras para o céo, em que vinha Vossa Magestade a 
ter a maior parte em hum serviço tanto de sua gloria, como 
do augmento da Christandade, que era o mesmo que mul-
tiplicar maior numero de vassallos ã sua real corôa. 

Despertadores os mais vivos para a lembrança forão sem-
pre em nós estes reaes beneficios, que nos íizerão passar 
com a confissão da divida o mesmo reverente obsequio além 
da morte, e eu agora com a presente historia, muito além da 
sepultura, dedicando-a á saudosa memoria de Vossa Mages-
tade, não pelo tosco o pouco polido da obra, que, como tal, 
a julgamos justamente indigna de se chegar ao venerando 
tumulo de suas reaes cinzas, mas sim pela materia, por ser 
toda ella muito do agrado de Vossa Magestade, quando viva, 
sendo, como hc, do serviço de Déos, augmento da fé e pro-
veito das, almas ; motivo porque só a julguei merecedora 
da sua real protecção, suppondo-a, como piamente creio, 
naquella patria onde o mesmo viver he reinar. 

Amparc-me pois, clementissima Senhora, o seu real nome, 
defendendo-me da justíssima indignação daquolles que jui-



garem ropreliensivel o meu atrevimento, assim pela debili-
dade da victima, como pelo respeito quebrado ao altar, onde 
olTereci, menos considerado, o sacrificio ; por que, para o 
primeiro, me obrigou a obediencia de subdito, e para o 
segundo me moveu a obrigação de vassallo, que só para 
signal da devida gratidão ás suas reaes mercês offereco bum 
tão limitado tributo, mais para confessar a obrigação, que 
para remir a divida ; apresentando por principio do nosso 
agradecimento este pequeno livro, que todos humildemente 
prostrados ante o tumulo de suas veneráveis cinzas, pedi-
mos se digne receber e com o seu real respeito amparar. 

Viva e reine Vossa Magestade nesse imperio, e seja o seu 
nome eterno nos livros da vida, assim como ficará eterna-
mente gravado nos annaes e historias da nossa Vice-Pro-
vincia, de quem me confesso o mais indigno filho, c de 
Vossa Magestade o mais fiel e agradecido vassallo 

lew iV JH»;acv. 
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iNTKS discreto que pio, leitor, le quteera agora, 
porque da lua discrição, mais (|iie da tua pie-
dade ha de saliir, depois de líelo, a sentença, 
que espero a meu lavor, visto que para a 
piedade te pôde mover o sensitivo, e para a 
discrição só te saberá guiar o raciocinio. Se 
souberes os motivos que me obrigarão a metter 
os hombros a huma obra tão alheia das minhas 
forças, não só me desculparás pelo atrevido, 
senão que até le has de compadecer pela infe-
licidade de o parecer, sem o buscai', porqur 
sempre busquei parecer o que na verdade era 
sem affectar o nome de historiador, que con-
fessava á boca cheia não sabia nem ainda o 
genuino nome da Historia, por mais que nella 
me applicasse sem fructo. Mas que ha de serse 
para ser em tudo desgraçado, até a mesma 

confissão, sendo tão verdadeira, me não pode pôr em graça: 
pensão inviolável de hum pobre subdito estar sujeito ás in-
falliveis execuções de hum Prelado! Quando eu imaginava 
ficaria alliviado da pensão, no gasto da qual julgava se havião 
despender os cabedaes e talentos que não tinha, vim a ficar 
com a pensão, e com o perigo da oceupação mettido em 
casa; porque sempre receei fosse esta Historia a Helena pelo 
respeito da qual se viria a abrazar esta miserável Tróia, 
vendo já arder a casa do meu vizinho: Jam proorimus ardei 
UcuUgon. 

Por mais que mo desviei, nem a incapacidade me preterio, 
nem o conhecimento do perigo me salvou. Que havia de 
fazer pois, discreto leitor, mettido intra malleum el in 
cudem ? Já vejo me dirias sobre judicioso devoto, que o que 



devia fazer era obedecer; porque o contrario era navegar 
sem norte, e caminhar sem guia. Corrão por conta do 
subdito as execuções do preceito, e pela de Deos correrão 
os acertos da obra. liem desejava eu (pie os tempos corres-
sem seguros, e as occasiões mais favoráveis ; mas quiz a 
desgraça que cada vez mais se augmentassem as descon-
fianças de me fallar lempo para o remate e complemento da 
obra ; c depois com maior socego correr as peças para limar 
o supérfluo e polir com mais vagar os defeitos; não para 
que corresse totalmente livre, porém ao menos para que 
ficasse em parte moderada a censura, e menos culpável o 
motivo delia ; sendo certo, não me atreveria a metter no 
perigo se primeiro me não obrigasse a necessidade. 

Confesso-te (e não duvides ser a confissão bem feita, não 
lhe faltando as condições de humilde, verdadeira e inteira) 
que a me achar menos adiantado na escripta, a não pro-
curaria com tanta diligencia acabar, pelo que dizia respeito 
á primeira parte delia ; esperando melhor tempo, que o em 
que via esta afflicta Vice-Provincia; por não acabar com a 
obra o artificio delia, pois estava vendo com os olhos e 
apalpando com as mãos as muitas transmigrações dos indi-
viduos da Companhia para o reino de Portugal, entre os 
quaes, se não tinha sido dos primeiros, nunca deixaria de 
ser dos últimos. 

Esta a razão, porque o receio me não fez avultar 
mais este tomo , vendo-me quasi obrigado a colher as 
velas ao discurso, emquanto as não largava ao desen-
gano, dando-lhe o fim o mais breve que pude, para o 
o acabar, senão pelas medidas do desejo, ao menos pelas 
da cautela; porque ao tempo que me alcançasse o repen-
tino da ordem, me não apanhasse o descuido com a penna 
na mão. para poder dizer então como o philosopho, omnia 
mea mecum porto, até poder com mais vagar castigar a 
obra pelos preceitos do poeta lyrico. Mas quem sabe já o 
que virá, e se me poderei alguma hora lisongear com a es-
perança, ou que antes me succeda o que aos transportes de 
contrabando, que de ordinario são mais as occasiões de ser 
tomada, que de ser posta em salvo a fazenda? O que Deos 
quizer, que sempre será o que mais convém. Vamos ao que 
importa. 

lias dc saber, que ao tempo que se achava esta Vicc-
Provincia em vésperas de ser Provincia, não faltando mais 



que a chegada da confirmação do reverendíssimo Geral, por 
estarem já verificadas e approvadas as premissas; era 
preciso estar também prevenida a historia para se vir 
no conhecimento das fervorosas acções de seus tão 
zelosos operarios, que á custa de tantos suores e trabalhos, 
e até das próprias vidas a fundarão e estabelecerão por es-
paço de muito mais dc um século; visto que não faltavão 
memorias, e escriptos, que os nossos antigos nos deixárào 
nos cartórios, não tendo servido até agora mais que de 
notas ao nosso descuido, e esquecimento á nossa obrigação. 

O primeiro a quem esta nomeação de chronista tocou 
antes de pôr mãos á obra, as poz na cabeça vendo-se obri-
gado a partir para Portugal (*), ideando talvez no penoso da 
viagem a chronica da sua mesma vida, correndo por mar o 
terra com a mesma tormenta que o seguia: entre o temor 
e o receio de semelhante derrota. Succedi no cargo e ao 
mesmo tempo no perigo; e cuidando muito em não dar mo-
tivo para a suspeita, e para a queixa, me fui conservando 
por espaço de tres annos, em que pude alinhavar com tra-
balho estes poucos e mal arrumados cadernos, que desde 
agora offereço á tua censura, sem saber ainda o fim desta 
portentosa catastrophe, nem tão pouco aonde me conduzirá o 
meu destino : vendo-nos já sem o maior nervo das nossas 
mais rendosas propriedades, entregues quasi todas nas 
mãos dos reaes ministros; signal de que acabada a substan-
cia, acabará sem duvida o individuo; vendo-me pela mesma 
razão obrigado a acabar o nosso prologo, para que senão 
cuide vou botando loa de tragi-comedia. 

O trabalho com que fundi as peças desta obra foi, sobre 
violento, penosíssimo, pela circumstancia dc não ler ama-
nuense que ajudasse a grande decadencia da minha vista, 
que assaz fazia em rever e combinar as noticias e relações 
que havião de servir de materiaes para a creação da obra : 
motivo por que me era preciso pedir me ajudassem, a 
alguns leigos epadres desembaraçados, mas não tanto que se 
pudessem estender a longas paginas este para mim cansado 
allivio, e para elles trabalho estranho ; vendo-me obrigado a 
accommodar com a diversidade de letras, e pelos leigos menos 
destros, de erros e descuidos, que era preciso emendar 

(") Era o Padre Bento da Fonseca, uma das primeiras victimas do marquez 
de Pomba), na perseguição que projectava contra os Jesuítas. 
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depois cuín entfeUunás o aditamentos, o algumas viv.es 
í iscar o ja escriplo. 

Sn a invernada présenle passar, e do .Maranhão chegar 0 
Lhoologo, (pie está quasi acabando os seus estudos, e avi-
sado para me ajudar com a sua boa letra, poderei ainda por 
em limpo estes borrões, e com mais vagar ir aperfeiçoando 
panificar menos má a obra; quando não, íicará em em-
hryão sem vida, c por conseguinte impossibilitada a sabir á 
luz pela estampa. Por hora só te advirto, que no que toca a 
verdade, alma da historia, me não afastei um ponto das que 
julguei mais bem averiguadas noticias, que era o mais a 
que se poilia estender a minha limitada reflexão; e se com 
tudo, ainda assim errar, será o erro mais do entendimento 
nascido que da vontade, por serem cousas que por muito 
antigas não podem ser apoiadas dc maior abono, que das 
mesmas memorias donde forão exhauridas, succedendo-me 
o que ao caminhante a quem a necessidade faz beber da 
fonte que a occasião lhe oITercce, não descobrindo outra dc 
que fazer melhor eleição. Pelo que respeita ao estylo, con-
fesso a minha inopia, que assaz indiquei no ensaio dos tres 
primeiros cadernos, que logo sujeitei á censura dos mais 
versados na historia, a quem sabia não havião demovera 
paixão, nem o respeito : porém quiz a desgraça que me 
mandasse (piem podia, continuar, apezar da minha repu-
gnancia, que já não teria lugar, suppostaa approvaçãodo re-
verendíssimo Geral, perante o qual representei a minha in-
suficiencia. 

He certo, que pelo que pertence ás leguas e distan-
cias na descripçâo do celebrado rio das Amazonas, *c tantos 
outros que nclle desaguão, trihutando-lhe o caudaloso cabedal 
de suas aguas, o fiz sempre com receio de que poderião ser 
menos exactas, sendo feitas suas observações sem os ins-
trumentos da arte, sendo preciso aos que nos deixárão suas 
noticias valerem-se as mais das vezes pela fantazia e com-
puto das viagens pela relação de seus diarios; mas como 
no mais concordão umas com outras as noticias, bem se pode-
rão compensar as incertezas daquellascom a verdade destas. 

Não guardei para o segundo tomo, ou segunda parte a 
diffusa relação de tão famoso rio, querendo antes com cila 
rematar a seguinte historia em ordem a nos ficar o ca-
minho mais desembaraçado para a viagem dos nossos pri-

(') Tem hoje a denominação dc Marajó, 



moiros missionários, que logo entrarão à obrar fervorosos 
pelo que vai do principio da sua grande boca pela ilha de 
Joànnes (*) no cabo do Norte, até onde se estendem c remai 
tão ao presente os dilatados dominios de Portugal, porque 
por toda alarga e dilatada distancia de suas margens obra-
rão os filhos da Companhia innumeraveis reducçòes de gen-
tilismo; sendo muitas e não pequenas as povoações que 
fundarão em beneficio das almas de tantos barbaros, e em 
avultado numerodevassallos para a coroa portugueza, muito 
á custa da morte dos que acabarão na empreza, e insuppor-
taveis trabalhos dos que continuarão ainda na campanha e 
conquista. 

0 que te posso com verdade assegurar be, quena segunda 
parte (dando-me Deos vida, e tempo favorável) encontrará 
a tua curiosidade não pequenos motivos de recreio. Queira 
a Divina Providencia permittir se ponhão ás cousas em 
melhor forma, para me pôr em estado de continuar com 
maior vontade c socego que até aqui, porque as muitas o 
boas noticias (pie tenho em meu poder me estão convidando 
para o fazer com melhor gosto ; por nellas oceupar uma 
grande parte as admiráveis, c grandes acções do zelo e go-
verno do em tudo admirável padre Antonio Vieira, que até 
ao presente se não sabem. 

Porém basta já de prologo, que estão os navios da Compa-
nhia do commercio do Pará para partirem no tempo peremp-
tório de cinco dias; c não me dou por seguro emquanto os 
não vir pela barra fora com tres dias de viagem, nem também 
por seguros estes nossos escriptos; que daqui protesto me 
hão de acompanhar até ao ultimo destino, caso que a minha 
maior cautela não encontre algum dia mais refinada conducta, 
porque embora nada digão, de que possa resultar algum receio 
como delles poderá constar; como estão ameaçados, sempre 
será certo a sua total immersão no profundo pélago do 
maior esquecimento. Este o prologo, que julguei preciso, 
conforme o estado em que se acha ao presente esta nossa 
historia, que tantos ciúmes tem causado a quem pôde sa-
hir-lhe aos impedimentos. 

Vale. 
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litvaso i. 

DA CAPITANIA DO MARANHÃO. 

CAPITULO I. 

DÁ-SE DMA BREVE NOTICIA DA CIDADE DO MARANHÃO 

E SEU PRESENTE ESTADO. 

Dou principio a huma obra tão ardua pela antiguidade dos 
factos, como difficil pelo conciso das noticias. São estas as 
partes essenciaes para aorganisação de hum corpo tão nobre 
e delicado, como o da historia, que tendo por objecto o re-
ferir acções, que se fação recommendaveis á posteridade dos 
tempos, nem os seus membros hão de sabir tão grandes, 
que passem a ser disformes; nem tão diminutos, que pa-
reção defeituosos por pequenos. K para que a historia não 
fique como embryào sem alma, sc lhe deve com pureza in-
troduzir a verdade, que he a forma mais apta de que se 
anima este composto; porque de outra sorte, tão grande 
falta seria o deixar sema devida proporção os membros como 
ficar tão bello corpo sem vida. Esta a razão por que me pa-
receu sempre difficultosa a obra, ao mesmo tempo que so-
bejando-mc a noticia concisa dos factos, me faltão as cir-
cumstancias delles: sendo naquelles tempos menos diflicil ao 
zelo c cuidado dos nossos antigos Missionários o obra-las, 
do que depois de as obrar especificar as acções que forão 
reguladas pelo seu apostólico espirito; c ou as deixarão por 
não ser ainda bastante materia grande parte delias, ou forão 

J 
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tão diminutos nos seus escriptos, que se nos fazem agora 
mais escassas as ediíicativas narrações de suas gloriosas o 
espirituaes emprezas. Achaque também antigo do valor por-
tuguez nas suas militares conquistas, fazerem sempre mais 
caso das espadas, que das pennas. 

Poi o Estado do Maranhão e suas capitanias alé ao Grão-
Pará e Amazonas, o vastíssimo theatro das ¡Ilustres acções 
dos Missionários da nossa Vice-Provincia, e a seára mais ren-
dosa pela fertilidade de seu dilatadíssimo terreno; tão abun-
dantes seus sertões de plantas bravas, como falto de obrei-
ros que as domesticassem com o cultivo, replantando-as 
com a eflicacia do seu zelo, e regando-as com o muito 
suor do seu rosto, á força de innumeraveis trabalhos e la-
boriosas fadigas. Erão estas as almas dos gentios a milha-
res no numero, e milhões no preço, que vivendo na bar-
baridade e fereza de seus costumes, se fazião inúteis ao 
trado e insociáveis ao commercio com os Portuguezes: e 
não correspondendo a penuria dos operarios á grandeza de 
tão inculta seára, ficava por conseguinte mais trabalhosa a 
colheita, não tendo sido menos custosa aos filhos da Compa-
nhia a sua cultura. Forão elles os primeiros que nos prin-
cipios desta conquista pelos Portuguezes se empregárão na 
conversão de tantos gentios, reduzindo-os ao conhecimento 
do verdadeiro Deos, e amansando-lhes com a brandura e do-
cilidade do ensino a fereza dos genios, afim de conhecerem 
com as luzes da fé a barbaridade dos seus antigos costumes. 

Saibamos primeiro o que he Maranhão, e demos de sua Ca-
pitania mais individual noticia. E antes de chegar ao principal 
fimda nossa historia, será bem que digamos o estado dascousas 
destas Capitanias ao tempo que demos principio a esta obra, 
para que, visto depois o seu principio, se venha no conheci-
mento do seu grande augmento. 

A cidade de S. Luiz do Maranhão, situada em huma ilha 
deste nome, foi em outro tempo cabeça do Estado, merecido 
premio de seus valorosos conquistadores; que hoje se acha 
transferida para a cidade do Pará por ordem de Sua Magestade 
Fidelíssima, indo-a governar Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado. Está em altura de tres gráos e meio ao Sul da Equi-
nocial, com trezentos e trinta e seis de longitude. Jaz entre 
as duas Capitanias, a do Piagny (') da parte de leste, correndo 

(') Ignoramos a razão por que o autlior escreve Piaguy e não Píauhy. 
O ultimo nome será corrupção do primeiro 1 



para sueste; e a do Pará da banda do oeste correndo para 
noroeste. Telo sudoeste confina com o sertão, parle desco-
berto e parle incógnito ao nosso descobrimento. Para o nor-
deste lhe fica o mar do Norte, e todas aquellas terras (pie 
pela abundancia dos rios que as ferlilisão se fazem mais 
úteis ao commercio, por ser nolavel a producção de suas 
drogas. Tem de comprimento esta famosa ilha sete leguas 
nordeste-sudoeste, e cinco de largura noroeste-sueste, em 
íúrma quasi oval, com pouco mais de vinte leguas dc cir-
cumferencia. E com ser tão pequena, he fértil por extremo 
para mandiocas, de que se fazem muitos milhares de alquei-
res de farinha de páo, commum sustento de seus habitantes; 
tabacos, algodões, algumas baunilhas, c canas de assucar, 
sendo plantadas á beira-rio. De fructas do paiz tem as que 
lhe bastão; a carne que lhe vem de fóra, barata (dez réis o 
arrátel) e singular; os ares puros e o clima mais benigno, 
que doentio e muito grato a natureza; porque nem as cal-
mas são tantas, que affrontem, nem os frios tão rijos, que 
molestem. 

A sua barra, depois do montada a coroa grande, demora a 
oeste, formando-se a sua boca das duas pontas, a de Ita-
colomy na terra firme do Tapuytapera e a do Peréá, pegada 
com a mesma ilha pola parte em que está uma ermida da 
invocação de S. Marcos, pertencente aos religiosos da Com-
panhia. Neste alto ou eminencia está cavalgado um canhão, 
que pelo repetido dos tiros dá noticia á cidade do numero de 
vasos que pretendem commetter a dita barra. Era esta em 
tempo antigo capaz dc embarcações de alto bordo; hoje 
porém ainda de maré cheia faz difficil a entrada ainda aos 
mais pequenos, por se ter de tal sorte'apertado a sua gargan-
ta com a muita arèa, que he preciso entrarem enfiados e a 
proporcionada distancia por não ficarem engasgados, e em 
perigo de serem depois engolidos da correnteza. Nesta gar-
ganta appareceuma lingua.a que chamão Ponta d'Aréa, onde 
alcancei ainda uma bonita e bem ideada fortaleza da invo-
cação de Santo Antonio, que hoje se acha quasi desfeita pelos 
embates das ondas, por serem as fundações sobre arèa mais 
laceis de cahir que de levantar. Mas a falta desta suppre a 
bateria da ilha do São Francisco ("), dc excellentc artilharia 
cavalgada sobre um bom terrapleno, que corre de longo com 

(') Desta bateria já não exislein vestigios. 
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o cana], por onde necessariamente hão de passar os navios 
sujeitos ao dominio das suas balas. 

Na ponta da cidade se levantão do mesmo braço do 
mar osdous baluartes, que segurãooporto, aonde só podem 
dar Cundo as nãos: bom, mais muito estreito, por ser tudo o 
mais coroas, que alguma cousa se descobrem de maré vazia. 
Está a cidade bem situada, com boas ruas a rumo de corda, a 
maior parte calçadas a diligencias de seu ouvidor geral João 
da Cruz Pinheiro Diniz, ministro de letras e amigo do bem 
commum. Pórma uma ponta triangular, que vão abraçando 
dous rios, ou braços do mar, um da banda do sul correndo 
para o norte, aonde desemboca o rio Ibacanga; o outro de 
leste correndo para oeste, aonde entra o chamado Coty; 
que juntos ambos na dita ponta, fugindo barra fóra formão 
com os rios mais que desaguão pelo boqueirão uma dilatada 
bahia chamada de Tapuytapéra, por tomar o nome desta 
villa ('), que está na terra firme, e fica fronteira á mesma ci-
dade em distancia de tres leguas. 

Tem de presidio ao presente (tempo em que escrevo) esta 
praça um regimento de dez companhias (entrando também 
uma de granadeiros), de que he coronel o mesmo governador 
da praça; tenente-coronel, sargento-mór, e mais ofilciaes 
subalternos, não entrando neste numero as Ordenanças. Erão 
os seus mares abundantíssimos de muitos e deliciosos peixes 
de que se sustentava a maior parte da cidade, sem mais 
dispendio que manda-lo tirar ás camboas de maré vazia, 
porém boje fechada mais a sua barra pela muita arèa, faz 
dillicullosa entrada assim ao peixe, como ás canoas para o 
ir pescar, por ser a costa desabrida; obrigando a viver toda 
aquella numerosa povoação de menor fartura de pescado, a 
que suppre a muita abundancia de bellissima carne, que lhe 
vem de fóra nos muitos gados extrahidos das férteis e di-
latadas campinas, por onde correm os dous rios Pynaró e 
Miarán. Serve-se a cidade de uma excellente e bem fundada 
fonte, a que chamão das Pedras, obra dos Hollandezes, do 
tempo que injustamente a possuirão. A maior parte das suas 
ruas se pôde andar por ellas com commodidade, porque 
estão calçadas, sem que as muitas chuvas lhe fação difficil 
a communicação de umas para outras, mas antes lhe servem 
de seu maior asseio. Deve muito esta cidade ao zelo e acti-> 
vidade do ouvidor geral João da Cruz Pinheiro Diniz... 

(■) He actualmente a cidade de Alcantara. 



Governa -se no politico por um Governador, com lai ou 
qual subordinação e sujeição ao Capilão-general da Capitania 
do Pará, cabeça hoje de todo o Estado; um ouvidor e cor-
regedor da comarca, um juiz de fóra, que juntamente he 
provedor da fazenda real, e ministros de letras, com sua 
Camara, cujos cidadãos gozão os privilegios dos do Porto. 
Ennobrece-se com uma Sé episcopal, ultimamente formalí-
sada pelo fidelíssimo Sr. Rei Ü. João V, de eterna memoria, 
com quatro dignidades: arcediago, arcipreste, chantre emes-
tre-escola, doze cónegos e oito beneficiados, capellães e 
mais ministros, com que se faz respeitável esta nobilíssima 
cathedral. Orna-se com um collegio dos religiosos da Compa-
nhia-, cuja igreja (*) he o mais nobre templo desta cidade: um 
convento de religiosos Carmelitas Calçados, e defronte da 
mesma cidade, passado o rio Ibacanga, outro conventinho, 
a que chamão do Bom-Fim, erigido pelo Reverendo Padre 
ex-provincial Frei Antonio de Sá : um de religiosos dc Santo 
Antonio dos Capuchos da provincia da Conceição, e outro dos 
religiosos Mercenarios, com uma muito boa igreja; e ultima-
mente um seminario dos filhos dos cidadãos, com annual 
congrua de 200^000, applicados pela real liberalidade do 
fidelíssimo Sr. liei I). João V> e um recolhimento de senho-
ras nobres solteiras, um e outro fundação dos religiosos da 
Companhia de Jesus. Tem as igrejas da Santa Casa da Mise-
ricordia e dc S. João Baptista dos Soldados; as ermidas do 
Desterro, Rosario e Remedios ; e nos suburbios a da Madre 
de Deos, aonde se acha fundada a nossa casa de noviciado 
da Companhia, e a da ISoa-Hora; e a dos mulatos, que fizerão 
á sua custa, com o titulo de Nossa Senhora da Conceição. 

Principia a Capitania do Maranhão da parte de leste nas 
raizes da grande serra de Ibyapaba, cujas vertentes, cor-
rendo para o rio Parnabyba, dividem esta da Capitania de 
Pernambuco. Tinha seu principio antigamente entre o Ceará 
c Rio Grande, junto aos baixos de S. Roque, onde, con-
forme a observação do nosso missionário o padre João 
Fehppe Bettendorf, se via o marco cm 4° e 30" de latitude 
austral, e 342o de longitude; mas, pelas reaes ordens do 
fidelíssimo Sr. D. João V, toma o seu princípio boje da sobre-
dita serra em altura de 3° e.1.5" de latitude austral. Pela 
banda de leste confina com a Capitania do Piaguy, onde se 
acha situada uma villa chamada da — Mocha —, com ouvi-

(') lie actualmente acatlicdral. O Collegio serve de palacio do bispo. 
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Oor, ministro de leiras, juizes c mais ofliciaes da Camara, 
e a milicia da Ordenança com o seu capilào-mór, tudo su-
jeito no temporal á grande cidade da Babia, c no espiritual 
á do Maranhão. Este anno de 1758 lhe veio nomeado pri-
meiro governador o capitão João Pereira Caldas, ajudante 
da sala do Exm. general Mendonça Furtado, de pouca idade, 
mas já maduro na prudencia e de muito bom genio, se o 
não mudar com o tempo. Está fundada esta villa no meio 
dos seus sertões, cingida de vastíssimas e abundantes cam-
pinas, de gados vaccum e cavallar, de que se prove" uma 
grande parte do Hrazil e as Minas Geraes do Ouro, podendo 
abranger muito mais a sua fecundidade, se como são fáceis 
no produzir o fossem também as suas conducções. Contém 
em si muitas e rendosas freguezias, onde o pede a ne-
cessidade dos moradores que vivem dispersos por aquelle 
sertão, que, posto não fação povoações formadas, todos 
juntos scrião bastantes a fundar uma mediocre cidade. 

Correndo do Maranhão para a Capitania do Pará se es-
tende a costa a Es-noroeste até chegar ao rio Tury-assú, 
aonde acaba a jurisdicção da Capitania do Maranhão, passado 
o qual está uma aldeia em que ainda se conservão alguns 
poucos indios dos muitos que em outro tempo a povoarão. 

A primeira terra que se encontra ao sabir da barra he a 
terra firme de Tapuytapéra. ou villa de Santo Antonio 
d'Alcantara, com a Capitania de Cumá, que foi do donatario 
Francisco de Albuquerque Coelho, que hoje se acha incor-
porada na real coroa. Está sujeita ao governador do Ma-
ranhão, e como todas as mais ao governador e capitão 
general de todo o Estado, lie esta uma das suas melhores 
villas, pelo grande commercio que faz com a cidade do Ma-
ranhão, sendo mutuas as conveniencias, c recíprocos os 
lucros: para cujo transporte servem alguns hiates que 
andão na carreira. Está situada em um alto, lavada dos 
ventos, sadia, e do bello c accommodado clima aos seus mo-
radores. Orna-se com um collegio e igreja dos religiosos da 
Companhia; um grandioso convento dos reverendos padres 
Carmelitas Calçados, um mais pequeno dc religiosos Merce-
narios. Tem a igreja Matriz, com uma ermida do Santa 
Quitéria, uma boa cadèa, c casa da Camara; e hè finalmente 
a melhor villa de todo o Estado em commercio e riqueza dos 
seus habitantes. Para a parte do nascente fica a villa do Icatú 
tão falta de cabedaes, como do moradores: tem igreja paro-



chiai, capitão-mór, o Camara a mais póbro de toda a Co-
marca. 

Os rios mais celebres desta capitania são Ilâpucurú, 
Mony. Pinares c Miarim. No Capitulo decimo daremos dellcs 
individual noticia ; c das Capitanias menos principaes sujei-
tas á do Maranhão, por não fazermos com tão larga no-
ticia historia menos «rata aos nossos leitores. 

Esta a descripção dc toda a Capitania, e cidade do Ma-
ranhão, mais conhecido pelo nome que pela opulencia do 
seu commercio, que, só consiste cm muitas peças, ou rôlos 
de panno dc algodão, dc que se provê todo o l'iaguy c seus 
sertões pela troca do ouro com que engrossão os seus ca-
bedaes, que para os mais haveres tres navios bastão: por 
constar só a sua carga dc sola, madeira dc lei, couros, al-
godão; algum arroz, pouco cravo, pouca copahyba, c algumas 
baunilhas as melhores de todo o Estado. A seu tempo da-
remos muito particular noticia da Capitania do Pará, quando 
nclla entrárão os nossos primeiros missionários. Basta por 
hora a do Maranhão, dc que, tratamos, o fazemos a -mais 
verídica e exacta relação, tiradas das memorias mais moder-
nas, e das ajustadas averiguações, sendo o seu augmento 
muito diverso do estado em que a achárão os Portuguezes 
seus primeiros habitantes :mas esta foi sempre no mundo a 
condição dos tempos, vindo-sc a formar pela multiplicidade 
dos annos de pequenos principios dilatados imperios. Demos 
a conhecer pelo seu descobrimento a diversidade dc esta-
dos, cm que por mais de um século foi sempre crescendo, 
assim no espiritual, como no politico esta gloriosa con-
quista. 



MI'ITILOII 

PRIMEIRO I>KSCO»R1.MENTO DO MARANHÃO K SLA ORIGEM, 

Descoberta a America Castelhana no anuo ile 1492, pelo 
valor e constancia do general almirante Christováo Colombo 
valendo-se das noticias (pie por sua morte lhe deixou cm 
seu roteiro um nosso Portuguez, que alguns dizem era na-
tural dc Aveiro; ainda bem não crão passados oito annos, 
quando querendo Deos desempenhar a eleição que seu san-
tíssimo Filho tinha feito do imperio portuguez, lhe quiz dila-
tar o dominio por todas as quatro parles do mundo, aonde 
podessc ser conhecido o seu adorável nome ; permiltio pois 
que a armada do insigne Pedro Alvares Cabral, encostando-se 
por superior destino á costa do Rrasil, tomasse no anno de 
1500, porto ao que com muita propriedade derão o nome 
de Seguro. Passados muitos annos, sendo já Bahia, Rio dc 
Janeiro, e Pernambuco populosas cidades, ainda o Maranhão 
ou não tinha nome, ou se o tinha, era para os Portuguezes, 
como a terra Magalanica, ou como outra mais austral de 
toda a America. Até que foi seu primeiro descobridor pela 
parte do Norte o destemido c sempre memorável Estevão 
Annes Pynson, cm tempo de el-rci de Castclla D. Fernando 
o Grande e Catholico; mas sabendo osllcspanbócs pertencer 
esta terra á coròa portugueza, por distribuição pontifícia, a 
deixárão promplamenle, e sem coacção alguma ao seu legi-
timo Soberano. 

Depois de alguns annos navegando pela costa do Brasil 
Luiz de Mello da Silva, filho do alcaide-mór d'Elvas, obri-
gado dos ventos esgarrou a terra, e cabo de Santo Agos-
tinho; e levado do impeto e corrente das aguas, com que 
deste correm para o do Norte, foi descobrindo toda aquella 
costa, alliviando a infelicidade da sua derrota com o gosto 
de ver tão formosas bailias, tão abrigadas enseadas, semea-
das todas de tantas c agradáveis ilhas, cortadas lambem 
de grande variedade, de rios, vista que sc lhe não dava total 
allivio na sua desgraça, lhe promedia augmentes, e não 
pequenas esperanças com que podessc algum dia com 



novas conquistas adoçar o desabrido, da inconstancia do 
tantos mares, ató que montado o cabo do Norte avistou fi-
nalmente a illia Margarita (*); tomou porto, e sabio á terra a 
receber algum allí vio depois de uma tão penosa viagem. 
Foi-lhe fácil a communicação com Francisco de Orelhana. 
(|iic também tinha chegado do descobrimento do grande 
rio das Amazonas, desamparando o seu commandantc (¡on-
çalo l'izarro, Gom quem linha descido de Quito em embar-
cações pequenas, servindo-lhe um tal procedimento mais de 
desluzir que de engrandecer o sou nome, faltanto ás obri-
gações de subdito, e aos preceitos invioláveis da militar 
disciplina. 

Passarão dos primeiros cumprimentos á miúda narrarão 
das suas derrotas; não era diminuto Orelhana na déscripção 
o noticias do famoso rio das Amazonas; louvava lambem a 
variedade de outros muitos que pagando-lhc tributo o fazião 
mais opulento de aguas, e mais poderoso em forças, para 
com precipitada corrente buscar no cabo do Norte a sua se-
pultura, alliviando-sc do peso da muita agua com que se 
fazia o mais soberbo e maior rio de todo o mundo. Mos-
trava Mello ouvir com gosto o que com encarecimento 
relatava Orelhana . fundado na experiência ocular dos 
muitos que tinha observado no descobrimento do dito rio, 
pois engrandecia o interior da terra, a amenidade dc seus 
campos, a abundancia das suas drogas, c a prodigiosa 
grandeza das suas matas, c sem se dar por entendido no 
que determinava, callando o intento, se aproveitou da no-
ticia, seguro que sendo aquellas terras da conquista de 
Portugal, lhe seria fácil a licença do seu rei para as povoar, 
e adiantar com tão famoso descobrimento a gloria do seu 
nome e os interesses da sua ¡Ilustre casa. 

Partió finalmente Luiz de Mello da ilha Margarita na 
volta de Portugal, resoluto a pedir ao sereníssimo rei 
1). João IH. a conquisla do Maranhão , ou Amazonas. 
Fallón a Sua Mageslade, propõz a sua supplica, experimen-
tou na real liberalidade do seu Soberano aquella grandeza 
com rpie os reis portuguezes costumão remunerar os ser-
viços de seus vassallos, ecom tanto maior gosto lhe concedeu 
a mercê, quanlo se fazia mais suspeitosa a descida dos Cas-
telhanos pelo rio das Amazonas, aonde se podião introduzir, 

C ) Pertence á America IMSpdMlidlá. Páz l)nje: parte da Republica de Vone-
fctiéla. 



convidados da bondade do clima, e das riquezas da ierra. 
Gñamüo os Hespanhóes Maranhão, assim ao rio das Amazo-
nas, como a todo aquelle paiz que se estende pela costa, e 
he hanhado de suas aguas. Este o nome que lhe deu Fran-
cisco de Orelhana, e depois se estendeu a todo este 
listado ( aínda que O próprio de Maranhão 0 dão os 
Portugueses só ao que hoje chamamos ilha e cidade de 
S. Luiz), de que por mercê real estava já nomeado o nosso 
descobridor capitâo-mór e donatario, Luiz de Mello. 

Aprestou Luiz de Mello com a actividade própria do seu 
genio tres navios e duas caravellas, embarcou nellas tudo o 
que se fazia preciso para uma tão grande, como duvidosa 
empreza, cujas utilidades, sendo incertas para o futuro, 
nem por isso lhe entibiavão o animo, concorrendo nos gastos 
com generosidade dè cavalheiro, e providencia de capitão 
experimentado; para o que ajudara muito a real liberalida-
de do seu soberano. Não pude saber o anno em (pie apres-
tou esta pequena esquadra. Levou ferro do porto de Lisboa 
para o lançar gostoso na barra a que elle deu então o nome 
de Maranhão, cuja costa foi navegando, temendo esgarçar a 
terra que buscava, depois de experimentar na bondade dos 
mares, e no favorável dos ventos uma viagem sem sustos o 
uma navegação sem riscos. Porém a fortuna,ou invejosa dos 
seus augmenlos, ou querendo talvez fazer prova da sua 
c itancia, lhe fez encontrar junto do porto o maior nau-
fragio, porque topando em uma coroa os vasos por falta de 
pratico, se perderão com a maior parte da sua equipagem 
salvando-se somente uma caravella, aonde com alguns dos 
seus se passou Luiz de Mello do mesmo lugar da sua des-
graça ao porto de Lisboa a dar o mais verídico testemunho 
da sua infelicidade,que embora lhe arrancasse das mãos os 
Inicios de tão lucrosa conquista, nunca porém lhe tirou a 
gloria de ser o primeiro de seus famosos descobridores. 

Achava-se Ayres da Cunha ao tempo que se recolhia do 
seu infortunio Luiz de Mello com as memorias ainda frescas 
do seu perigo, com animo, resolução e cabedaes de conti-
nuar a empreza; mas como não fossem bástanles para o 
preciso consumo de tão crescidas sommas, se fez parcial do 
insigne historiador João do Barros, a quem o Sereníssimo 
rei D. João 111 tinha feito já mercê da mesma conquista. 
Convidou elle para ter parte nella ao thesoureíro-mór do 
Reino, Fernandes Alvares, e formando todos tres uma com-



panhia, lisongeados do muito que podiào tirar daquelle des-
cobrimento, não perdoarão a diligencias, c não repararão 
em gastos. Formarão uma armada de dez navios com nove-
centos soldados, e cento e trinta cavallos, nomeando por 
capitão-mór de toda ella a Ayres da Cunha, a quem João 
de Barros? além de muitas recommendações, entregou os 
seus dous lillios, querendo-os liar do acerto do seu gover-
no, para aprenderem de um tão experimentado comman-
dante nos trabalhos da tolerancia, e na boa ou má fortuna a 
igualdade e inteireza de seus ânimos. 

A lodos estimulava a gloria de primeiros povoadores, e 
como taes se consideravão, contentes já com a sua sorte, 
vendo-se poderosos com uma tão numerosa esquadra, que 
não deixava de promelter felizes progressos aos seus bem 
fundados designios. Convidados dos ventos largárão as 
velas ás suas esperanças, e puzerão as proas áo seu de-
sejado Maranhão, cuja ilha avistarão em Setembro de 1535. 
Mas como para entrar na barra fosse preciso a pericia de 
práticos, por não ter mais que um canal para a carreira das 
embarcações, que com o peso da agua, escassos os ventos, 
experimentão de ordinario o perigo sobre as suas coroas, 
succedéu que a maior parle desta armada se vio obrigada 
a naufragar no mesmo lugar aonde chamão hoje o Boquei-
rão, tendo já outras da mesma comitiva padecido pouco 
antes na Coroa grande o mesmo, ou maior infortunio. 

Forma-se este boqueirão de uma ponta de terra, a que cha-
mão Bomfim, e da ilha chamada do Medo a oeste da mesma 
barra. .Nesta ponta se descobrirão depois de muitos annos al-
guns vestigios de fortificação por umas pedras de cantaria , 
(pie se acharão e as não ha em todo o Fstado, junto da 
qual pelo decurso do lempo erigirão os religiosos Carmeli-
tas calçados uma pequena ermida a que derão o titulo de 
Nossa Senhora da Cuia. F como para dentro do boqueirão, 
não longe da terra se encontra com um bom surgidouro, 
se discorreu com fundamento lançaria nelle ferro alguma 
dás embarcações da naufragante armada de Ayres da Cunha, 
a quem por então mais a necessidade que a conveniencia 
poderia sugerir por meio de alguma irregular fortificação o 
melhor e mais seguro modo da sua subsistencia em uma 
terra de barbaros; ainda que depois a ferocidade dos natu-
raes levados da desconfiança de verem os novos hospedes 
que algum dia se podiào fazer senhores das suas Ierras e li -
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herdades; ou estimulados da ambição de possuírem algumas 
cousas (pie vião nos poucos Portugueses, (pie ficarão os farião 
talvez víctimas da sua fereza,para nem ao menos se poderem 
contentar com a sua primeira infelicidade. 

Francisco Freire de Brito e Manoel Sevènim de Faria dizem 
(pie alguns dos naufragantes desta expedição do donatario 
.loão de Barros voltarão para Lisboa a contar enlre os peri-
gos da vida os infelizes progressos da sua conquista; Tudo 
podia ser, vindo uns c ficando outros; de sorte porém, que 
senão pudessem lembrar aquelles da conquista por mar do 
tão desejado, mas nunca possuido Maranhão. 



CAPITULO III. 

PEDRO COELHO DE SOUZA E MARTIM SOARES MORENO TKNTÀO 

POR TERRA O DESCORRIMIENTO DO MARANHÃO. 

MALLOC.RO DA EXPEDIÇÃO. 

Incerto pela ililliculdade o descobrimento da ilha do Ma-
ranhão, se empreliendeu por terra pelo modo mais raro, c 
pelo procedimento mais indigno da piedade porlugueza. 

Fói a ambição a que por então abrió caminho a tão dificul-
tosa conquista; e devendo ser a gloria do bom nome o motivo 
mais próprio de uma tão importante empreza, foi o desejo 
da fazenda o que estimulou com efficacia a alguns homens 
de Pernambuco, com o pretexto de descobridores da terra 
do Maranhão, a fazerem uma grande captura de ludios que 
habilavão aquelles sertões; commercio o mais indigno, c 
tanto mais para temer quanto mais perigoso pela injustiça 
com que pretendião privar da liberdade a innocencia dos 
miseráveis Índios, só porque ficassem mais adiantados os 
seus interesses. 

Ajuntárão-se em Pernambuco Pedro Coelho de Souza 
e Martini Soares Moreno com outros mais de sua par-
cialidade, apostados todos a comprarem com o sangue 
alheio, ou a sua perdição, ou o seu desengano muito á cus-
ta das vidas, da honra, c ainda de seus próprios cabedaes. 
Penetrarão aquelles sertões, mais como roubadores da li-
berdade, que descobridores do Maranhão, cmquanto não 
apparecia alguma tapada accommodada onde pudesse Pedro 
Coelho fazer uma grandiosa caçada mais própria do seu des-
potismo que da sua reputação e christandade. 

Entrarão por Jaguaribe e forão buscando o Ceará, desco-
brindo algumas aldeias de Indios, a quem não Unhão ainda 
amanhecido as luzes do Evangelho, vivendo sem mais leis que 
as da natureza, e sem mais economia que a que lhes dictava a 
sua barbaridade e ineptidão. Foi continuando esta valente 
tropa, e encontrando sempre novas terras e diversas aldeias, a 
que por então não offendião, ou receiosos da multidão, ou 
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porque temião que os seus golpes fossem ouvidos com hor-
ror logo nas primeiras entradas do seu descobrimento. 
Não se alterarão os Indios com os seus novos hospedes, 
porque nem a sua sinceridade os fazia receiar, nem o seu 
receio presumia mal de quem lhe occultava no agrado dos 
semblantes, c na liberalidade de pequenos donativos o de-
pravado animo de os buscar para lhes tirar, senão as fazen-
das, as liberdades por meio de um rigoroso captiveiro. 

Era Soares Moreno entre lodos o mais bem intencionado 
flaquellacomitiva, e tomando melhor accordo no projecto que 
ao principio intentarão, compadecido talvez da innocencia 
e lhaneza daquelles miseráveis, deixou a Pedro Coelho, e 
voltou [tara Pernambuco a buscar por mais honestos meios 
melhor fama de sua pessoa, e mais certo interesse da sua 
fazenda, antevendo o inevitável precipicio a que se despe-
nhavão seus companheiros por modos tão alheios da razão c 
da justiça. 

Buscou ao Governador c Capilão-Gencral de todo o Bra-
zil B.Diogo de Menezes, que na dita cidade tinha por então 
a sua assistência. Deu-lhe miúda conta da costa do Ceará, 
da bondade das terras c do grande numero de Indios, que 
cslavão por ellas dispersos cm muitas e populosas aldeias, 
que podião algum dia ser úteis aos interesses da monarchia 
porlugueza, com a conveniência de se reduzirem no trato 
com os Portuguezes ao gremio da Christandade, augmentan-
do-sc ao mesmo tempo da Igreja os filhos e de Portugal 
os vassallos. Pedia por ultimo uma patente de capitão-mór 
de toda aquella costa, obrigando-se a reduzir aquello gentio 
aó dominio c obediência de seu Soberano. 

Era D. Diogo de Menezes fidalgo a quem, além das mais vir-
tudes, acompanhava um grande zelo da conversão daquel-
las gentilidades. Foi fácil em conceder o que lhe pedia Mar-
tini Soares, agradecendo-lhe o serviço que pretendia fazer 
a seu rei, para o que lhe fazia mercê do novo posto de Capi-
tão-mór do Ceará. Emquanto elle se prepara, eparte para 
a sua capital, vamos seguindo no alcance a Pedro Coelho, 
que com a sua tropa vai subindo como caracol a altura da 
grande serra da Ibyapaba. 

He esla serra uma das mais elevadas de Ioda a nossa 
America; tanto assim, que do alto delia, como observei 
(piando passei por ella, se vêem andar as nuvens por 
baixo, reconhecendo a superioridade dos seus influxos; ex-
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pefimentândo-se nas snas raizcs, que formão um dilatado 
valle, as chuvas de que não participa algumas vezes a sua 
eminencia. .Nesta, cm uma dilatada planicie, eslavão situadas 
tres aldeias das mais populosas daquelle sertão de indios 
Tobajaras, por natureza bellicosos, de genio mais tratavel, e 
de condição menos fera do que a sua barbaridade perinillia. 

Com estes se avistou Pedro Coelho o seus companheiros, 
ao tempo que eslavão recebendo uma grande visita dos 
Tupinamhás seus parentes, chegados havia pouco tempo 
da ilha do Maranhão, como he de costume entre elles. Dis-
simulou com as dadivas que trazia os paleados intentos 
dá sua resolução. 

Entrou a repartir alegre, pelos Principaes e seus vas-
sallos, do que levava, sendo tanto menos custosa a 
mercadoria, quanto de maior estimação entre aquelles 
barbaros: c como não chegasse a todos, aproveitando-so 
ila occasião, e receioso não lograr a sua premeditada em-
preza, temendo a laníos o tão vale.ilcs Índios nas suas 
mesmas casas, os enganou com a esperança de que se os 
acompanhassem devolta até o Ceará, reparlirião com elles 
e os farião senhores do muito que trouxerão de Pernambuco, 
e pela difliruldade dos caminhos Unhão deixado no Ceará. 
Presos já com a ambição de tantas promessas, ajustarão 
acompanhar a escolta alguns Tobajáras, e os Tupynambás, 
que linhão vindo do Maranhão, como fizerão passados al-
guns dias de descanso. 

.lá a este tempo linha chegado á sua Capitania do Ceará o 
novo Capitão-mór Martini Soares Moreno, o qual praticando 
com a pericia da língua dos naturaes, em que era singular, 
depois de os tratar com allabilidade e carinho, obrigando-
os com alguns premios que tinha trazido de Pernambuco, 
reduzio a maior parte dos Indios das aldeias circumvizinlias 
á sua devoção e obediencia. Vendo pois o muito que se 
mostravão gostosos de terem um Portugucz branco que os 
governasse, o podesse para o futuro servir de alguma con-
veniencia aos seus interesses, os persuadió a fazer uma 
fortificação de madeira forte, regulada pelo tempo e cir-
cumslancias do lugar, em a qual se podessem fazer lories 
a qualquer invasão o insulto de seus inimigos, contra os 
quaes lhe promettia a sua assistência, ainda com risco da 
própria vida. Aceitarão a proposta, e como erão muitos, o 
mesmo foi pôr mãos á obra que acaba-la. com gosto de 
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Suan s e contentamento dos índios, animados do bom trato 
e do que recebião pelo seu trabalho. Tanto pôde com csla 
gente a suavidade do genio, quando se ajunta com a libera-
lidade! do animo. 

Chegou linalmente a este tempo Pedro Coelho, acom-
panhado dos Índios que trazia da Serra, e avistan-
do-se com Martini Soares, sabendo do novo cargo o mos-
trou estimar muito, contando-lhe por miúdo o que tinha 
descoberto e passado na Ibyapaba , onde tinha achado 
noticias certas da ilha dó Maranhão, de que trazia testemu-
nho authenticO nos mesmos Tupynambás, que voluntarios o 
acompanhavão. 

Alegrou-se notavelmente o Capitão-mór, e mais ainda 
quando da boca dos mesmos índios ouvio noticias mais 
individuaes do districto da ilha do Maranhão, da bondade e 
conveniencia das suas terras, e do grande numero dos seus 
naturaes que Pellas vivião; e como era destro na sua língua, 
todo o tempo se passava em perguntas e todo se gastava em 
respostas favoráveis, todas aos interesses com que pretendia 
continuar aquello descobrimento até ali desconhecido dos 
Portuguezes. 

Receiava Martini Soares que os intentos com que Pedro 
Coelho sabio de Pernambuco, de cativar os índios para o 
beneficio das suas lavouras, se pozessem agora em execução, 
com grave perigo do estabelecimento da sua Capitania, fun-
dada só por então nos braços e forças daquelles índios, que 
voluntariamente o ajudavão. Não se enganou, porque de 
um confidente da mesma comitiva soube logo a firme reso-
lução em que estava Pedro Coelho de amarrar os índios, que 
eomsigo linha trazido da Serra. BuscÒu-0 prudente e com 
a confiança de amigo lhe propoz cllicazmenle, e á luz da 
mesma razão, as prejudiriars consequências deum tão injusto 
procedimento, mostrando-lhe como experimentado no paiz 
os desserviços que nisto fazia a Déos e ao seu rei. Não per-
doou a diligencia alguma, usando de todos os meios que a 
sua prudencia lhe dictava para o desviar, levado mais do bem 
da causa commum que da conveniencia própria. 

Nada bastou para abrandar o resoluto animo de Pedro Coelho, 
mais duro que a mesma pedra, nemas evidentes razões, que 
tinha ouvido, o moverão a desistir de um projecto tão alheio 
da razão e da justiça daquelles miseráveis, que seguros na 
boa fé e promessas o Unhão acompanhado até aquello lugar; 



e quando não tivessem por si outro motivo, bastavão as es-
peranças que davão os Tupynambás do descobrimento do 
Maranhão, e do muito que nelle podia interessar á Coroa 
portugueza, para não só os não offenderem, mas ainda 
serem tratados com mimo e regalo, e obrigados com a con-
veniencia de algum donativo. Erão outros e muito diversos 
os designios de Coelho e seus companheiros, um c oulros 
cegos com tão execranda ambição. Não quizerão perder 
mais tempo liados no descuido e innocencia dos pobres ín-
dios: Serão sobre elles de repente, e forão amarrando assim 
OÍ Tobajáras da Serra como os Tupynambás do Maranhão, 
ao estrondo de muitos liros, que espantando a maior parle 
do gentio que ali se achava da obrigação do Capitão-mór. 
os deixou senhores da presa ¡tara os levarem com as suas 
lamilias a chorar no serviço de suas casas e lavouras a in-
justiça de seu infortunio. Tão antigos são neste Estado seme-
lhantes cativeiros, e insultos contra a liberdade. 

Notavelmente magoado, e por extremo queixoso ficou o 
Capitão-mór Martini Soares; e vendo a seena mudada, per-
didas as esperanças do descobrimento do Maranhão, pouco 
segura a sua pessoa, levantados os índios, não se querendo 
já fiar dos Portuguezes pelo modo aleivoso, com que os tra-
tavão ; se partió logo para Pernambuco, aonde chegou go-
vernando já o Brazil Caspar de Souza, fidalgo de tão grande 
zelo do serviço do seu rei, como da gloria de Déos no aug-
mento da fé e conversão dos gentios Pasmou com a in-
considcravel resolução de Pedro Coelho, que Soares lhe 
referió da occasião opportuua, que a sua temeridade tinha 
arrancado das mãos ao Capitão-mór, pela qual sem duvida 
adiantaria muito a sua Capitania, e o que mais era a reduc-
ção de tantas almas, que cm vez de se attrahirem, erão 
desviadas por este modo do gremio da Santa Igreja. Expe-
dio logo huma escolta a prender o autor, c causa de tantos 
males; e chegado que foi, depois do lhe a feiar na sua pre-
sença a injustiça daquelle procedimento, o mandou metter 
em ferros e segurar na prisão, da qual passou para o Reino 
a pagar no Limoeiro as desordens da sua temeraria ambi-
ção. Nisto veio a parar Pedro Coelho, castigando Déos a in-
justiça de semelhantes cativeiros, com a pena da honra, da 
fazenda e da própria vida. Pòz logo o Governador cm liber-
dade aos índios, mandando-os para nossas aldeas de Per-
nambuco, e para que de todo senão mallograsse aquella oc-
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casiOo, que mostrava alu ir as portas a tão relevante conve-
niencia <lo Estado, e olíerecia não pequena seara aos obrei-
ros do Evangelho, buscou logo ao Padre Simão Pinheiro, 
Provincial quo. então era da provincia do Brazil. Sigo nesta 
parle a nossa cai ta anniia a quem tenho por mais verídica. 

Propoz-lhe o (pie da serra da lbyapaba e Maranhão relatava 
Martini Soares, e o conlirmavão os mesmos índios seus na— 
turaes. de quem melhor st! podia informar, e que sendo tão 
grande o serviço que se olferecia aos filhos da Companhia, 
dados por Heos para a conversão do Gentilismo, não podião 
deixar os Padres de fazer hum grande serviço a ambas 
as magestades, se voluntariamente se sacrificassem a huma 
Ião gloriosa como laboriosa conquista, para o que lhe pro-
metlia concorrer com o necessário. 

0 Padre Provincial, que não desejava outra cousa mais, 
por ser homem de grande religião e zelo do bem das almas, 
sabendo ser as tres nações de Tupynambás, Tobajáras, e Po-
lyguáras as mais numerosas o tratáveis de todo o Brazil. 
quo depois do seu descobrimento e fundação da cidade da 
Bahia .Unhão fugido do rigor e forças das nossas armas o 
largando as suas terras, se espalharão por toda a costa do 
Ceará, até chegarem os últimos a fundarem suas aldeas no 
Maranhão ; aeceitou o convite. 

Abraçando com gosto a proposta, nomeou para primeiros 
Missionários e descobridores os fervorosíssimos e veneráveis 
Padres Francisco Pinto o Luiz Figueira ; o primeiro inno-
cente victima que foi da crueldade, e corno glorioso martyr. 
e o segundo primeiro fundador de toda a missão do Estado 
do Maranhão, dotados 3mbos não só de letras, senão tam-
bém de singulares virtudes, e de um ardente zelo da salva-
ção dos gentios, que junto com a pericia da língua dos na-
luraes, e de um bellissimp genio, e rara paciencia do Padre 
Pinto, com qué sabia tratar daquellas novas plantas, pelas 
muitas e grandes experiencias que delias linha adquirido 
nas nossas aldeas de Pernambuco, promettiáo sazonados 
fructos, grossas colheitas e vantajados progressos no ser-
viço de Beos e de seu rei. 

Despedidos com não pequeñas e santas invejas dos que 
lieavão no Collegio, partirão os novos descobridores para a 
sua tão desejada missão, banhados de jubilo e cheios de 
huma inexplicável alegria, vendo já aberta aquella porta em 
que o seu grande espirito pretendia uma tão larga entrada, 
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que por ella podessem muito íi vontade sahir milhares do 
gentios reduzidos lodos por seu meio ao conhecimenlo da 
verdadeira Divindade. Era a embarcação do seu transporte hum 
barco que ia carregar de sal a Jaguaribe. I.evavão na sua 
instrucção, a requerimento do mesmo governador, que antes 
de passarem adiante chegassem primeiro ao Ceará, aonde 
linha estado Martini Soares, para temperar os ânimos 
daquelles Indios notavelmente azedos com os destemperes 
de Pedro Coelho: e para melhor o fazerem levassem também 
em sua companhia alguns dos que elle tinha amarrado no 
Ceará, assim Tobajáras como os Tupynambás, vindos do Ma-
ranhão á Serra, e da Serra ao injusto cativeiro dos Per-
nambucanos, que postos já na sua liberdade pelo mesmo 
governador Caspar de Souza, vivião contentes nas nossas 
aldeas, e agora acompanhavão gostosos aos seus Padres para 
os encaminharem seguros á ilha do Maranhão, em cuja con-
quista, convidados do premio, querião ler não pequena 
parte ; praticando os parentes, e inculcando aos seus mes-
mos naturaes as muitas e grandes conveniencias do que 
gozavão no poder e administração dos nossos Missionários, 
pelo bom traio que debaixo do seu amparo experimentavào 
• los Portuguezes, muito principalmente do Governador, que 
bem o linha mostrado no exemplar castigo, que tinha dado 
a Pedro Coelho, como autor principal dos seus maiores 
aggravos. 

Com vento em pôpa navegavãoos nossos Padres, e sendo-
lhes preciso tomar a fortaleza do Rio Grande, receberão no 
acolhimento que lhe fez o capitão do presidio Jeronymo de 
Albuquerque urbanidades de cavalleiro e venerações de 
catholico, porque, além de os receber como missionários, os 
respeitou como virtuosos que não cuidavào mais que na 
maior gloria de Déos e bem das almas de lodo aquelle Gen-
tilismo. Pasmou quando soube da resolução com que os 
dous apóstolos emprehendião o descobrimento do Maranhão, 
sem mais auxilio que o divino, sem mais armas que os 
seus bordões, e sem mais ajuda que a que lhe prometlião 
os índios da sua comitiva de os metterem por ultimo 
nas terras e aldeas dos seus naturaes, que era ao que aspi-
ravão os fervorosos espíritos daquelles verdadeiros lilhos de 
Santo Ignacio. Prevendo os muitos riscos a que hião expos-
tos entre nações tão barbaras, e perigosos encontros de 
muitas feras, lhes oíTercceu o Capitão-mór soldados e armas 
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para sua guarda, que os Padres agradecerão humildes, e 
escusarão corteses, com o pretexto de que indo entregues 
totalmente á Providencia do Senhor a quem servião, seria 
memos credito da sua fé, o confiarem mais nas forças hu-
manas, que nas assistências divinas. Muito edificado O Albu-
querque com huma tão santa confiança, e cada vez mais ren-
dido á veneração daquelles dous anjos, que na velocidade 
dos pés punhão o desejado logro de suas apostólicas em-
prezas. não deixou de dar nesta occasião hum evidente tes-
temunho da sua rara prudencia, entregando aos índios que, 
acompanhavão os Padres quatro armas de fogo com pólvora 
c bala para maior cautela dos perigos (pie receiava, recom-
mendando-lhes muito a defeza das suas vidas, tão impor-
tantes como precisas ao serviço de Déos, e de el-rei de 
Portugal. 

Despedidos os Missionários notavelmente agradecidos ao 
caritativo desvelo de tão insigne Capitão, partió o barco 
para as salinas de Jaguaribe, onde era a sua direita des-
carga, e o mesmo foi tomarem porlo que desembarcarem, 
e porem-se logo a caminho para o lugar desejado do seu des-
tino. Ardião era fogo os abraza dos peitos daquelles fervorosos, 
peregrinos, e por isso buscarão talvez o caminho da praia, 
querendo refrigerar com os muitos ventos da costa o grande 
calor em que se abrazavão seus ardentes peitos. 

Caminhavão a pé sem mais victualhas que o altar porta-
til, que levavão dous Índios, algum vinho, hostias, e céra 
e huma pouca de farinha de pão, usual sustento da terra, 
repartida pelas mochillas dos companheiros ; sem mais 
outra vianda que o peixe c caranguejos, que a diligencia 
dos índios encontrava por aquellas praias. Usavão de humas 
roupetas curtas para lhes ficarem mais desembaraçados os 
passos; humas escalla vinas de couro, como as que trazem 
os romeiros de S. Thiago, hum bordão nas mãos, e hum 
Santo-Christo ao peito; mas porque os charcos, pedras e 
Iodos por onde precisamente havião de passar erão muitos, 
consumidos logo nos primeiros dias os sapatos, se virão 
obrigados a caminhar descalços. Onde lhes anoitecia ahi 
era a sua estalagem, sem mais abrigo que o que lhe dava o 
céo, c o sereno, ao qual de ordinario ficavão expostos, 
quando não Unhão arvores ou matos onde armar as redes, 
usual cama nas viagens do Brazil; porque então dormiâo no 
chão era cim a da mesma aréa, era que muitas vezes acor-
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davão quasi sepultados pela grande quantidade que de 
liuma para outra parle levantaviío os lorlissimos venios 
daquella cosia. Por eslas dilatadas praias e aréaes im-
mensos caminhavão alegres e gostosos estes servos do 
Senhor, como se fossem divertir-se a huma das quinlas dos 
seus Collegios, até chegar por ultimo ao lugar que tinha 
desamparado Martini Soares, e onde os índios daquclle 
districto Unhão experimentado as maiores sem-razões de 
Pedro Coelho. 

Aqui toparão a hum índio Principal da nação Potyguára, 
chamado Amanay, que vendo aos pobres .Missionários sem 
mais armas que os seus bordões, sem mais soldados nem 
comitiva que os poucos índios Tupynambás e Pol vguáras seus 
parentes, que os acompanhavão ; pasmado de ver os Padres 
tão humildes no habito, e tão pendentes no semblante, ba-
tendo palmas e cheios de alegria, sem temor que os aco-
bardasse, nem receio que os reprimisse, entrou a abraça-los 
dando-lhcs ao seu modo os parabéns da chegada ás suas 
terras, por terem já quem os defendesse do poder e violen-
cia dos brancos (assim chamão aos Portuguezes), que não 
fazião mais que maltrata-los, e roubar-lhes a liberdade. 

Corresponderão os Padres com signaes de affabilidadc, agra-
decidos ao bom desejo que mostravão de os quererem nas 
suas terras, porém que era preciso convocar os seus vas-
sallos, e os mais Principaes dispersos pela vizinhança dos 
matos, onde eslavão retirados, para quo todos juntos 
viessem sem o menor susto á sua presença, pois além de 
lhes trazerem alguns dos seus parentes, que no anuo ante-
cedente Unhão ido cativos para Pernambuco, e já se 
achavão livres nas nossas aldeas, lhes querião lambem eom-
muhicar a causa e lim da sua vinda, para ajustarem com 
elles huma paz perpetua, cm que lograriào os maiores 
frutos do seu interesse, meio o mais cllicaz para mover a 
estes barbaros. 

Contente partió Amanay a convocar os seus e convidar 
os vizinhos, espalhando a alegre noticia da boa chegada 
dos novos embaixadores, os seus pais Abúnas ( assim 
chamão aos Padres da Companhia) que crão os mesmos a 
quem seus avós chamavão bemfcitores da sua nação, do 
tempo que estiverão com elles os Nobregas, Anchietas e 
Almeidas, primeiros missionários do Brazil, antes da retira-
da destes Indios daquellas para estas terras. Alentados com 



semelhantes praticas acudirão promptos ao reclamo de tão 
agradáveis vozes, levados huns da curiosidade, outros dos 
novos hospedes, de quem por tradição de seus antepassa-
dos tinhão ouvido prodigiosos succcssos, c os muitos tra-
balhos a que pelo seu bem se tinhão sacrificado. 

Juntos os Principaes, com a maior parte dos seus vassal-
los, buscarão aos Padres, dando a conhecer nos semblantes 
o muito que se alegravão com a sua vinda; porém logo. 
mudada a scena, como ho costume entre elles, entrarão a 
dar mostras do seu sentimento nas muitas lagrimas que 
derramarão para significarem as injustiças que tinhão rece-
bido dos Portuguezes. Revestido então o Padre Pinto 
daquella natural eloquência e pericia da língua de que era 
dotado, qnerendo-os consolar entro os termos de zeloso e 
compassivo, lhes propoz a grande magoa que receberão os 
Padres quando souberão das semrazões que tinhão experi-
mentado e das violencias que Unhão padecido, effeitos todos 
da ambição de Pedro Coelho e seus sequazes ; porém que 
estivessem descansados, porque já o seu injusto procedi-
mento tinha sido bem castigado peio Governador do Estado, 
que não queria, nem cl-rei de Portugal, que elles fossem 
maltratados dos Portuguezes, antes sim dar-lhes Missioná-
rios que lhes ensinassem a fé, e os meltessem no caminho do 
céo, livrando-os e defendendo-os das violencias dos brancos, 
a quem só havião de servir por vontade e própria conve-
niencia, c não por força. Que o passado já não Unha reme-
dio, mas que para o futuro lhes promettia viverem seguros, 
contentes o livres de todo o susto na companhia dos Padres, 
desfrutando as suas terras com muita paz e proveito das 
suas almas, pela salvação das quaes Unhão elles deixado os 
seus parentes, os seus Collegios e o seu descanso ; tudo a 
fim de lhes darem a entender o conhecimento do verdadeiro 
Deos. de os instruirem na fé e de os tirarem do poder e 
cativeiro do diabo, seu capital inimigo, que lhes não podia 
fazer bem algum, mas antes procurava todo o seu mal. en-
ganando-os e mettendo-os no caminho da perdição. Oue a 
alma (pie elles tinhão, e pela qual sentião e fallavão, não 
era mortal, nem acabava como a dos brutos; porque em-
bora morresse o corpo, a alma sempre havia de durar, ou 
no grande fogo do inferno, padecendo os maiores tormen-
tos e castigos, ou no céo, entre muitos gostos, descanso 
e alegria. Que o principal fim por que elles buscavão 
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as suas torras era para os baptizarem c fazerem filhos 
de üoos, o para lhes ensinarem a viver com muita paz e 
união entre si e os Portuguezes, de (piem d'ali por diante 
havião de receber muitas conveniencias, assim pelo seu 
commercio, como pelo seu trabalho que voluntariamente 
fizessem, recebendo por elle muitas ferramentas para o 
serviço das suas lavouras, c muitos pannos para se vestirem, 
e não andarem mis, vivendo como as féras do matto, e com 
outros muitos interesses, que o tempo e a experiencia lhes 
mostraria: o que tudo em nome de el-rei de Portugal, que 
era um senhor muito poderoso c amigo dos índios, lhes 
promellia a todos aquelles que quizessem ser filhos de Deos 
e seus vassallos, para serem tratados como amigos e não 
como escravos, e era o mesmo que já tinhão experimentado 
os seus parentes, postos em sua liberdade nas nossas aldèas 
de Pernambuco, muito contentes c satisfeitos na companhia 
dos Padres, como dos mesmos índios que com elles vinhão 
se podião informar, e (pie estivessem certos e não duvidas-
sem que os brancos que o contrario fizessem serião grave-
mente castigados pelo Governador do Estado, assim como 
foi Pedro Coelho e seus companheiros. 

5 



CAPITULO IV. 

CONTINUAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. — MORTE GLORIOSA DO 

VENERÁVEL PADRE FRANCISCO PINTO. 

Penetrárão lanto c fizérão tão bom effcito estas praticas 
nos corações daquelles barbaros, que logo sem mais demora 
se ofíerecôrão aos Padres para formarem as suas aldèas, para 
o que parlião já a buscar as suas familias que estavão escon-
didas pelos mattos, com medo não experimentassem as 
mesillas violencias que as passadas. Consolado o fervoroso 
Missionário com a captura de bum tão grande lanço, dando 
muitas graças a Déos pelo bom successo da sua exbortação, 
vendo a boa vontade com que todos trocárão brevemente 
os seus mattos pela companhia dos Padres, entrou logo com 
maior calor a levantar cruzes, formar Igreja e a dividir em 
ranchos a povoação, em que todos na alegria e no seu tra-
balho davão a conhecer a virtude da poderosa mão de Déos, 
abraçando gostosos o mesmo de que até então fugião des-
confiados. 

Fundada já a aldea, junto do lugar onde tinha estado 
Marfim Soares, depois se fundarão outras não muito dis-
tantes da fortaleza, que depois se fabricou e erigió em 
villa, que he a que hoje se chama do Ceará ; entrarão os 
Padres a dar aos seus neophilos as primeiras lições dos 
mysterios da nossa fé, ensinando e fazendo repetir na igreja 
as orações pelos meninos e meninas, e em diversos tempos 
cathequisando os pais e màis, valendo-se já das phrases, já 
das comparações mais perceptíveis e accommodadas á inepti-
dão da sua rudez, para assim melhor os affeiçoarem a huma 
lei na observancia custosa e na intclligencia difflcil. 

A tudo dava providencia a caridade e experimental pericia 
do venerável Padre Francisco Pinto ; e quando já os suppoz 
mais instruidos na fé e afleiçoados hum pouco mais ao novo 
modo de vida, reconhecendo na affabilidade e carinho com 
que crão tratados, o muito que inlercssavão na companhia 
dos seus novos missionários, lhes propoz então o Padre cm 
huma boa e bem ideada pratica, que lhes fez na igreja, a 



precisa obrigação que linha de buscai' com seu compa-
nheiro o os Tupynambás qüe comsigo levava, a ilha e aldeas 
do Maranhão, que era o Dm daquella sua derrota, e para 
cujo descobrimento erão mandados de Pernambuco a repar 
tir com aquellos índios as mesmas luzes com que filies so 
achavão já ¡Iluminados. Oue o sentimento de os deixar era 
grande . porém que o preceito de obedecer ao seu pai 
Uassú (assim chamão aos nossos Superiores) era ainda maior, 
por não poderem faltar á sua obrigação, que era lazer o que 
lhes mandavão; masque ficassem descansados porque ellos 
escrevião a Pernambuco para lhes mandarem missionai ios 
da Companhia; de quem sertão tratados com ò mesmo amor 
emquanto não voltarão do Maranhão. Que se lembrassem do 
que lhes tinha ensinado, e vivessem como lilhos, que ha -
vião de ser de Deós pela agua do santo baptismo; que nas 
suas necessidades e perigos chamassem por Jesus e .Maria, 
sua Mãi Santíssima, se queriSo experimentar prompto reme-
dio no seu maior aperto. De alguma sorte consolados os 
deixou a destreza e energia com que sabia Tallar o fervo 
roso Missionário, c entre muitas lagrimas c sentimentos se 
despedirão dos seus Polyguáras, e estes dos seus aman-
tíssimos Padres, tomando todos a sua benção e aconipa-
nhando-os senão com os passos, ao menos com os olhos e 
corações, possuídos já de huma filial e amorosa saudade. 

Postes a caminho os animosos soldados da milicia de 
Christò, acompanhados só de alguns Tobajáras da Serra, e 
dos Tupynambás do Maranhão c hum Polyguára, que não 
quiz largar os Padres, continuarão a sua viagem até o rio 
Parámirim, que passarão com muito trabalho sobre algumas 
cascas de páo: ecomo a Serra lhes ficava para o centro, lar-
gando as praias, buscárão o rumo do sertão, sem mais es-
trada ou caminho, que aquello que fazião muitas vezes a 
torça do seu braço, por estarem ainda pouco trilhadas, c 
menos seguidas por falta de commercio aquellas terras. 

Era 0 tempo totalmente improprio para huma jornada tão 
dilatada por ser de inverno, e quasi continuas as suas chuvas, 
obrigados a irem de ordinario molhados, sem muita roupa 
que mudar, nem mais abrigo em que se recolher que os 
mesmos matos, onde muitas vezes nem fogo podião ter pára 
se enxugarem: vivendo em huma continua necessidade; e 
passando de huns para outros, senão ignaes, maiores tra-
balhos; que não licavão sem premio, rnmmetlendo-lbes á. 
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Providencia Divina as Caltas do necessário para o corpo em 
abundantes consolações da alma, tão faminta de padecer, 
como aquello de descansar; por irem já muito debilitados os 
servos de Déos por falta de farinha, de que logo se tinhão 
desembaraçado os Indios, costume ordinario entre ellos, por 
ser esta a primeira carga de que se allivião. 

0 sustento que tinhão pelas praias com mais alguma eom-
modidade, era peixe e carangueijos: c agora pelo interior da 
leri a, com não pequena falta, alguma caça, que o aconteci-
mento offerecia a boca das quatro armas que a grande provi-
dencia de Jcronymo de Albuquerque tinha dado como prevendo 
ser este o seu único remedio em contingencia tão apertada, e 
emoccasiào tão precisa. Mas nemas grandes dificuldades, 
que na passagem dos rios encontravão, nem a grande falta 
de comer que padecião entihiava os ânimos, ou enfraque-
cia as forças daquelles agigantados campeões; lutando con-
tinuamente com os perigos, e com a mesma morte, a (pie 
se fazião superiores com a sua constancia e soffrimento. 
Pelos matos as firas a que os naturaes e nós chamamos ti-
gres, e pelas campinas as cobras, tão venenosas que de re-
pente matão. lhes fazião impenetráveis os caminhos, por 
serem de ordinario mortaes os seus encontros; em um dos 
quacs já tinha acabado com maior ventura que a sua mesma 
desgraça (por morrer nos braços do Padre Pinto) hum ín-
dio da sua mesma comitiva. 

Avistada finalmente a Serra forão subindo os dous aven-
tureiros, ajudados dos Indios pela debilidade das forças e por 
não poderem já vencera inaccessivel aspereza dos seus em-
pinados caminhos, até que chegárão por ultimo entre im-
mensos trabalhos e perigos de vida ao alto delia, mais mor-
ios que vivos, depois de passados sete mezes da sua partida 
de Pernambuco. Forão estes os primeiros Missionários que 
pisárão esla Serra, que para elles se podia chamar agora 
terra de Promissão, assim pelas commodidades do necessá-
rio para a vida humana, de que tanto carecião, como das 
muitas almas, que nella se creavão, e era o mel e leite por 
que muito suspiravão estes verdadeiros Israelitas. 

1 ora já conhecida albyapába pela sua altura egrandeza, por 
balisa certa das observações da náutica; porque principiando-se 
a levantar junto ao mar vai crescendo sempre a sua emi-
nencia mais de vinte leguas ao centro, desviando-se da costa 
até o rio de São Francisco. Daqui vai continuando em 
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luanas parles mais alia, c em outras mais deprimida até lixar 
na serra dos Órgãos no Rio de Janeiro, d'ondc lia quem 
diga (porém sem fundamento que convença) vai topar com 
as cordilheiras do reino do Chile. Tem esta serra no seu 
principio, ao que parece, seis leguas de largo, levantándo-
se entre dilatados campos de huma e outra parte os seus 
lados, que servem de divisa, como já dissemos, aos dons 
governos dos Estados do Maranhão e Pernambuco. 

Da banda em que lica a costa he quasi inaccessivel, por 
que cortada como a prumo, parece uma muralha, fabrica da 
natureza, e imperfeição da arte, tão alta (pie assombra as 
mesmas nuvens, e aos mesmos olhos tira a vista. Na sua 
eminencia he em partes plana, tendo algumas cortaduras 
com o nome de boqueirões, que dão passagem franca ácom-
municação dos seus naturaes. Km huns lugares mais que 
outros he trabalhosa a sua subida, servindo-lbe as muitas 
arvores de que se veste, de occultar os grandes despenha-
deiros, á vista horrorosos, á serventia dilliceis. 

He a terra fecunda de tudo o que nella se [danta. Tem bellos 
ares, ainda que no inverno mais frios: muito bom clima e né-
voas como as de Portugal, que até ás sete horas do dia impedem 
os raios do mesmo sol, o que faz serem os dias mais peque-
nos; despenhando-se aquello planeta de sua grande altura 
para se sepultar mais cedo na profundidade de seus valles. 
Ainda que não hc muito abundante de aguas, tem comludo 
as que bastão em um rio, que caldudo do alto se vai precipi-
tando com agradável ruido na deliciosa planicie de seus di-
latados campos. São os seus naturaes os mais fortes c ro-
bustos daquelle sertão. Encontrão-se nella muitos velhos, 
que bem dão a conhecer não he tão ingrata á natureza hu-
mana a retirada vivenda das suas eminencias. 

Esta serra tão agradável aos seus naturaes por algumas 
commodidades, que nella poz o autor da natureza, se faz 
ainda mais celebre pela gloriosa e sempre memorável morte 
do apostólico Padre Francisco Pinto; acabando nella sua 
fervorosa vida tão cheia de trabalhos, como rica de mereci-
mentos : sobre ella veremos também triumphante o grande 
padre Antonio Vieira, quando no íim desta primeira parte 
tratarmos do fundação especial o permanente desta populo-
sissima aldéa pelos missionários da Companhia. 

Chegando ao alto da Serra os nossos descobridores, man-
darão diante alguns Tobaja ras dã sua comitiva, para noti-



riarcni aos párenles, que erão chegados ás suas terras os 
pais Alninas, antigos bemfeitores da sua nação; e não sendo 
necessário maior aviso, correrão todos juntos a busca-los, 
e como os acharão tão debilitados de forças os levarão em 
braços para huma das tres populosas aldeas, aonde os ali-
mentarão com as pobres viandas que a occasião e necessi-
dade pcrmittia; porque o peixe, desviada a costa mais de 
vinte leguas, he muito pouco; e as caças por muito batidas 
}ião erão tantas como queria e pedia o grande numero de 
seus habitantes: hoje porém com as muitas fazendas de gado 
que cercão pelos lados, se faz mais farta e abundante. 

Tomado já algum alento, chamarão os Padres aos Principa es, 
para ipie lhes mandassem ajuntar logo a gente mais precisa de 
todas aquellas povoações em ordem a propor-lhes o negocio 
mais importante, que os tinha trazido de tão longe a bus-
car nas suas terras, não riquezas nem regalos, mas sim as 
suas mesmas conveniencias; rematadas todas no maior aug-
mento da sua fortuna, se quizessem fazcr-se filhos de hum 
grande e poderoso senhor, que não só nesta, senão na outra 
vida lhes podia dar muitos bens, muitos descansos, e muito 
certas e sempre firmes felicidades. 

Contente com tão bons annuncios se ajuntou toda aquella 
multidão de barbaros, que pasmados do modo e traje dos 
novos hospedes, se deixavão penetrar muito da costumada 
eloquência e ardentes palavras do venerável servo de Ueos, 
dest ro por costume e insigne por arte das phrazes, e seme-
lhanças mais próprias da sua natural rudez. 

Propoz-lhes a necessidade grande que tinha de se fazerem 
Christãos, para com a agua do Santo Baptismo se habilitarem 
a receber os gostos da vida eterna, deque a immortalidadedas 
suas almas se fazia capaz. Que quizessem viver como filhos 
de Deos, se querião experimentar, não só as conveniencias 
desta vida, senão também os descansos da eterna. Que a 
mesma vista do céo os convidava com a formosura de tan-
tos etão brilhantes astros, aonde podião viver em continuas 
alegrias, se se animassem agora a deixar a falsa crença de 
suas enganosas superstições. Que fugissem em vida do diabo 
se não querião depois de mortos acompanha-lo no centro 
da terra , aonde estava hum fogo muito grande em que elle 
com todos os sequazes da sua rebeldia os havia de queimar 
e atormentar eternamente, sem terem jamais quem lhes 
acudisse, e podesse tirar do seu poder. Que dessem cre-
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ditd ao que lhes dizia, porque além de os não enganar, as-
sim lhes convinha para sua paz, para seu socego, e para o 
reliz logro dos muitos e grandes interesses, que lhes havião 
resultai' da companhia e ensino dos seus Missionários, c da 
communicação e commercio com os Portuguezes; sendo 
todos vassallOS d'el-rei de Portugal, em nome do qual e de-
baixo da sua protecção lhes promettia muitos bens, privile-
gios o mercês, de. quem o Governador do Estado era íiel 
executor ; querendo que todos fossem amigos dos brancos, 
a quem não faltaria com o castigo mais rigoroso, (piando 
soubesse que olíendião aos índios com alguma força ou máo 
tratamento. Que primeiro ijue tudo fizessem logo huma 
igreja para nella lhes ensinarem os Padres os mysterios da 
nossa fé, c aprenderem as orações e no Culto Divino as ado-
rações que se devião dar ao verdadeiro Déos e aos seus 
Santos. Que fazendo-o assim, serião os mais afortunados, não 
só nesta, mas também na outra vida, que por ser eterna, 
nunca jamais havia de acabar. 

He inexplicável o gosto com que esta pratica do apostólico 
Padre Francisco Pinto rendeu os corações daquelles barba-
ros, apostados já a obedecerem aos Padres, sem o mínimo 
barbarismo da sua vontade ; e por isso com a maior dili-
gencia e actividade possível entrarão logo a levantar huma 
formosa igreja em huma das tres povoações que o Padre, 
nomeou, aonde se ajuntassem a ouvir todos os dias, os 
documentos da nova lei que querião abraçar, com condição 
porém, que lhes não faltasse a boa companhia de tão bons 
Padres, e de tão caritativos e cuidadosos Missionários; pára 
cuja assistência fizerão também por direcção dos Padres 
huma casa que fechava em quadro com a mesma igreja; 
idéa própria de huma pobre sobre religiosa vivenda. 

Acabada a obra que bem podia chamar-se grosseira, ou 
obra bruta, pela brutalidade dos seus obreiros, insistirão todos 
quotidianamente na instrucção dos mysterios da nossa fé, não 
só os meninos c meninas, senão lambem os adultos com 
grande fervor dos mestres, c com não menor contentamen-
to dos discípulos. 

Nestes santos exercícios e louváveis empregos gasta-
rão os bons mestres cinco mezes; adiantada muito aquella 
Christandadc a impulsos de sua constancia, c do in-
cansável zelo de seu espirito, e parecendo-lhes já tem-
po dc continuar a jornada c descobrimento do Maranhão; 
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que era o destinado norte da sua principal derrota, pa-
receu ao Padre Pinto ser muito necessário, c mais que tu-
do preciso cm ordem á conservação c estabelecimento da-
quella ja fundada e reduzida missão, pacificar primeiro algu 
mas nações barbaras de Tapuyas, que seachavão dispersos 
pelos contornos daquella serra, cuja vizinhança não deixa-
va de ser perigosa nos encontros de sua fereza; para abran-
dar a qual pretendia o venerável Padre ser o medianeiro 
entre os mesmos Tapuyas c os Tobajáras, scus neophitos. 

Dos premios que levava, c com que já tinha brindado a 
pouco custo os seus novos aldeianos, reservou também al-
guns, com que podesse obrigar aos vizinhos; querendo por 
meio de dadivas quebrantar a dureza daquellas animadas 
penhas. Surtió a idéa o effeito desejado, porque attrahidas 
as nações das suaves noticias, (pie recebião pelos embaixa-
dores do desinteresse, c exemplar vida do tão santos varões, 
levaváo depois na liberalidade e carinho com que erão 
por elles tratados penhores certos da sua maior felicidade, 
debaixo da protecção e amparo de tão insignes bcmfeito-
res. Faltavão ainda os Tacarijús, nação entre todas a mais 
barbara, e por isso do venerável Padre a mais apetecida 
para universal concordia de todo aquello districto. A estes 
expedio embaixadores com um avultado, posto que menos 
precioso donativo,c como tardassem coma resposta, se po-
zerão a caminho para o seu apetecido Maranhão, acompa-
nhados dos Tupynambás, seus naturaes, c de alguns Toba-
járas e Potyiíiiánis (que por lodos não passavão de dez.... 
mais cheios de saudades dos seus neophitos, que do preciso 
viatico para huma viagem tão prolongada. 

Com dous dias de jornada os buscarão os Tacarijús, que 
estiverão tão longe de se darem por obrigados do mesmo 
prezente, que estimarão, queda sua mesma ambição lizerão 
ilegráo para a mais execranda alcivozia; desejando vc-
rem-sejá senhores das muitas drogas .que suppunhão trazer 
comsigo os pobres e innocentes Missionários. A primeira 
acção da sua barbaridade foi matar os embaixadores, fal-
tando ao direito das gentes quem de gente só linha o no 
me, e da fera mais cruel a condição; daquellcs só a hum 
perdoou a sua crueldade, porque lhes podesse servir de 
guia ao lugar dos mais companheiros. Armados em guer-
ra e instigados do diabo, caminhárão seguros no descui-
do c nenhum preparo daquella pequena tropa de soldados 
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do Ghristo, a quem naquellc dia tocou as alvoradas a bra-
va fereza daquclles brutos racionaos, ou homens sem ra-
zão, cujos golpes ao romper do dia primeiro forão senti-
dos que a sua chegada, tempo em que estava para dizer 
missa o venerável servo de Dcos, que principiando sacer-
dote, veio acabar cruenta victima, junto ao altar do sa-
crificio. 

.lá ao tempo que tinhão descarregado a sua furia nos 
Índios, que o acompanhavão, linha o Padre Pinto ouvido 
os primeiros urros, que são entre estes infiéis os signaes 
mais certos do rompimento da guerra, c largando os para-
mentos da missa, que estava tomando, sabio ancioso a 
acudir aos companheiros, que se andavào defendendo 
da crueldade dos Tapuyas, a cujos golpes já tinhão cabido 
mortos dous dos seus, que destemidamente se tinhão op-
posto com mais valor que fortuna ás suas armas; o que 
vendo os outros largárão o campo, ficando só tres dos mais 
animosos, c se retirarão para onde eslava rezando no seu 
breviario o Padre Luiz Figueira, a quem foi preciso a pe-
dido dos mesmos, esconder-se nos maios, entregue lo-
do á Providencia Divina, que poupava para maiores em-
prezas do seu serviço aquella preciosa vida, que havia lan-
çar depois os primeiros fundamentos a esta nossa Missão, 
ficando com o renome do seu esclarecido fundador, postoque 
por então não surtisse o efieito desejado, como veremos. 

Xão restava outro no campo da batalha, além do fervo-
roso confessor do Chrislo, que tirando da mesma fraqueza 
forças, entrou a abrandar com a doçura de suas palavras, 
tão poderosas em mover os Potyguáras do Ceará, c os To-
bajáras da serra, a acrimonia c azedume daquclles ânimos 
obstinados, e cegos da sua própria ambição, alé cahir co-
mo cordeiro innocente nas cruéis mãos daquclles famintos 
lobos ; que não se derão por satisfeitos emquanto não vi-
rão derramado seu sangue, á força e lyrannia de hum gran-
de golpe de páo de Jucá (que quer dizer pão de matar), com 
que cruelmente lhe abrirão a cabeça, e tirarão a vida : sen-
do preciso tão larga porta para por ella sabir huma tão gran-
de alma, e aquelle mais que agigantado espirito ir a gozar, 
como piamente suppomos, com a laureola de tão ¡Ilustre mor/ 
te, o merecido premio do seus apostólicos trabalhos, \ 
aos 11 de Janeiro de 1608 ; dia sempre memorável nos 
nossos annaes do Maranhão, que só dc tão santa Pro-
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vincja, como a do Brazil, podia receber hum tão grande 
Missionário, 0 venerável Padre Francisco Piulo, que com 
0 seu mesmo sangue regou a terra, donde se havião depois 
colher tão abundantes e innuineraveis frutos. 

Ditosa alma, e afortunada Missão com hum filho Ião ven-
turoso ! Não se abrirá em bocas a terra em que morreu, 
ipie havia ser dislriclo e Capitania do Maranhão, para por 
ella fallar seu sangue, pedindo, como o de Abel, a Deos 
vingança, e ao Céo justiça, mas antes tantas gotas derrama-
das se converterão em outras tantas linguas, clamando em 
altas vozes —Mandai Senhor obreiros, para esta vossa tão 
desamparada, como grandiosa seára.— 

Huma circumstancia fez ainda mais notável a morte deste 
esclarecido varão, que bem dá a conhecer a grande estimação 
que os Índios fazião de sua preciosa vida: porque empe-

nhados a defendè-lo tres das Ires nações, em cujo servi-
ço linha sabido de Pernambuco o fervoroso Missionário, 
íodos forão mortos, c derão não pequeno testemunho da 
sua lealdade, oITerecendo-se como primicias cm nome dos 
seus nacionaes junto ao mesmo corpo, que havia sido al-
tar de huma alma tão santa, e de hum espirito tão virtuo-
so. 0 primeiro chamado Pedro era da nação Potyguára das 
nossas aldeas de Pernambuco, que não querendo deixar 
ao seu Padre na jornada, o quiz agora acompanhar, e de-
fender valorosamente á custado mudase mortaes feridas. 0 
segundóse chamava Antonio, de nação Tupynambá, que ser-
vindo em quanto vivo, de rodella ao mesmo Padre, receben-
do sete penetrantes feridas, cabio finalmente morto aos seus 
pés. deixando bem vingada a sua morte, que bem podia servir 
de inveja ao mesmo valor c de exemplo á mesma valentia. 
O terceiro, de nação Tobajára, nomeado então com o appe-
lido de Vguassúmirim (que quer dizer, agua pouco quente), 
o qual, encendido em colera de ver o seu Missionário 
morto, dizendo em alias vozes—não quero viver morrendo 
o meu Padre—: investio animosamente com os aggressores, 
e passado pelos peitos com huma seta, acabou com os 
mais a vida, merecedora sem duvida de maior duração e 
eterna memoria. 

Desta sorte, e com morte tão gloriosa, veio acabar o 
venerável Padre Francisco Pinto com cinco índios da sua 
comitiva ás mãos sacrilegas de deshumanos c ferozes homi-
cidas, que buscando logo a pobre casa d'onde linha sabido 
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o Padre, não perdoarão a nada que podesse servir de pasto 
á sua insaciável cobiça; e como o seu intento não era outro 
que matar, por inducção diabólica, ao virtuoso Missionário 
e aproveitar-se do muito que engenhosamente imaginavão 
em seu poder, se retirarão ulanos com a victoria, fazendo 
publica ostentação do despojo nas poucas alfaias da pobreza 
dos Padres, nas vestes sacerdotaes o mais instrumentos do 
altar portátil que sacrilegamente roubarão. Passado algum 
lempo, e desembaraçado já o campo dos inimigos, sabio o 
Padre Figueira do mato com cinco Indios, que ainda resta 
vão, e buscando o venerável cadáver, o achou todo banhado 
em sangue da mortal ferida, com que lhe alu irão a cabeça 
e despedaçarão o queixo, da orelha até a ponta da barba. 

He inexplicável o sentimento que o bom Padre Figueira teve, 
quando vio o cadáver de seu amantíssimo companheiro, 
com o qual abraçado, derramou muitas e inconsoláveis la 
grimas, não só pela companhia que nclle perdia, senão 
lambem porque via frustrados os designios do descobri-
mento do Maranhão, e totalmente perdidas as esperanças da 
conversão de tantas e tão desamparadas almas: e porque 
lhe faltavão os meios de continuar Ião santa o gloriosa em-
presa, se resolveu a retroceder a viagem. Depois, metiendo do 
melhor modo (pie pode o defunto Padre em uma rede, se 
poz a caminho, e o foi sepultar na raiz da serra da Ibyapába, 
querendo lhe servisse de elevado mausoleo, já que lhe tinha 
servido de throno á sua ardente caridade ; mandando pri-
meiro fazer uma casa, onde deixou enterrado ao venerável 
Padre, e levantar huma cruz no mesmo lugar para signal 
certo de hum tão rico sobre estimável deposito. Ü páo com 
que o matarão, c tinto ainda em sangue, deixarão aquellos 
barbaros junto do corpo (costume entre elles ficarem com o 
morto os instrumentos de sua morte), o levou comsigo o 
Padre Figueira para o collegip da Bahia, onde no anuo de 
1024, em que os llollandezes tomarão a cidade, se perdeu 
com as mais reliquias' que nelle se conservavão em deposito. 

Enterrado o virtuoso confessor de Christo, se retirou o 
padre para a Serra, e desta para Pernambuco, cm o qual o 
deixaremos para a seu tempo o acompanharmos ató ao Ma-
ranhão, e do reino até á costa do Pará, em que experimen-
tou, senão a mesma, mais barbara e deshumana morte. Os 
índios Tohajáras da Serra, depois de saberem da cruel morte 
de seu amantíssimo Missionário, forão tantas as lagrimas 
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que derramarão, que não podendo admittir consolação á 
sua magoa sem primeiro vingarem aquella vida, de quem 
tinhão recebido exemplos de santo e assistência de pai, ar-
mados todos de guerra, e revestidos de seu natural valor, 
com que se fazião os mais temidos de todo aquello sertão, 
buscarão os Tacarijús na sua própria aldêa ; e, dando-lhes 
hum apertado cerco antes de romper a alva, tocarão a de-
golar com tanta furia, que, sem fazer distincção de grandes 
a pequenos, de innocentes a culpados, matarão a toda 
aquella nação, sem ficar um só que podesse fazer lembrado 
o seu nome, ou ao menos com a sua lembrança servir o seu 
castigo de exemplo á posteridade. 



CAPITULO VI. 

BREVE NOTICIA DO POUCO QUE TODEMOS ALCANÇAI) 

DA VIDA E VIRTUDES DO VENERÁVEL 

PADRE FRANCISCO PINTO. 

He, e será sempre sensível a Talla de algumas noticias 
sobre as vidas c acções dos ¡Ilustres varões, com (píe se 
fez maior (pie seu mesmo nome toda esta gloriosa Vice-
Provincia, cujos fervorosos Missionários cuidarão mais cm 
obrar que cm escrever o muito que obravão e viSo óbral-
os outros, e nos deixarão uma eterna saudade na memoria 
de alguns de seus insignes factos e apostólicas emprezas ; 
por esta causa direi cm pouco, quanto baste para se inferir 
o muito, que obraria na vida este fervoroso e verdadeira-
mente apostólico Missionário. 

Foi natural da Ilha de Santa Maria (outros dizem que da 
Terceira), filho de pais nobres, com os quaes se embarcou 
para o Brazil na tenra idade de menino. Teve sua primeira 
criação na cidade de Olinda, cm Pernambuco, d'ondc, pas-
sando para a Bahia, entrou na nossa Companhia no anno 
de 1568, tendo de idade dezesclc annos; e no Collegio da 
mesma cidade mereceu sempre huma conhecida opinião 
de virtude. Viveu cincoenta c seis annos, trinta c nove dos 
quaes na Companhia, que quasi todos empregou na con-
versão das almas dos índios do Brazil, porque, acabados 
os estudos e ordenado sacerdote, se dedicou ao ministerio 
apostólico das Missões, com tal fervor e constancia de espi-
rito, que nellas veio acabar tão sania vida. 

Ao principio foi Missionário das aldeas já con vellidas 
e estabelecidas entre aquella Chrislandade; porém não ca-
bendo seu grande zelo em huma só povoação, fez muitas 
entradas nos sertões, e nellas reduzio innumeraveis Gen-
tios, entregues só á lei da natureza e aos barbaros costumes 
da sua natural brutalidade. Cinco forão as entradas, com 
as quaes tirou dos matos a muitos índios, c fundou grandes 
aldeas, augmentando ao mesmo tempo os filhos da Igreja e 
os triumphos da nossa Santa Fé. 
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Era tal o soffrimento com que se havia nos maiores tra-
balhos, que apezar da mesma sonsibilidado, de todos trium-
phava a sua paciencia. Foi tão bem succedido nas suas 
conquistas espirituaes e apostólicas missões, que nunca 
jamais deixou de corresponder a seara ao benelicio da cul-
tura, e ao incansável desvelo do operario, effeilos da sua 
alta contemplação, na qual primeiramente com Déos, e 
depois com os homens tratava os negocios mais arduos e as 
reducções mais dilliceis. Nunca os perigos o intimidarão, 
nem a falta do necessário nem a necessidade do preciso lhe 
abalarão o animo, ou acobardarão o espirito. Sendo humilde 
por virtude, foi prudente por estudo, c affavel e caritativo 
por natureza, especialmente com os índios, com os quaes 
tinha huma tão especial e admirável graça, que apezar da 
sua mesma dureza e barbaridade lhes roubava os corações 
e attrahia as vontades, conduzindo muito para esta desusada 
correspondencia a grande intelligencia da lingüa dos natu-
raes, em que era peritissimo, e nas suas praticas o mais 
eloquente, pela destreza nas phrases, e pela naturalidade das 
semelhanças. 

A sua vida era huma continua mortificação, como se 
vivesse morto a tudo aquillo que se podesse chamar 
commodidade, fiado só nas assistências da Divina Pro-
videncia, ao mesmo tempo que nenhum caso fazia das dis-
posições humanas. Foi rara a sua fé, e por isso extraordi-
nario o seu zelo na salvação das almas, e reducção do 
gentilismo; prova grande de que sendo o amor do próximo 
tão singular, era maior o amor que tinha a Deos. Foi 
exemplar de Missionários, imagem viva de virtudes, e hum 
retrato animado da mesma edificação religiosa. Foi emlim 
todo de Deos na vida, e por isso todo seu na morte, que 
pelo glorioso remate com que acabou bem deu a entender 
era credora do immarcessivel diadema da justiça, com o 
qual o justo juiz corôou no fim dos seus dias o attenffivèl e 
elevado do seu merecimento. 

Morreu conquistador, porque viveu conquistando. Morreu 
Iriumphando, porque viveu vencendo. Derramou o sangue 
na batalha, onde alcançou a victoria; ficou senhor do 
campo para além da morte o ser também de toda aquella 
conquista, que tanto havia avultar para o futuro á vista dos 
serviços de hum tão grande soldado, è de hum tão fervo-
roso apostolo : bastando 0 dar principio ao descobrimento 



c o ser nomeado primeiro Missionário do Maranhão, para á 
sombra de seus fervorosos exemplos contar a nossa Vicc-
1'rovincia tantos varões zelosos, que a illustrárão, e forão 
instrumentos vivos da sua prodigiosa fundarão c de seus 
avultados augmentos, que não seria tão famosa se o hão 
contasse por primeiro martyr, nem o seu progresso tão 
grande, que podesse exceder seu mesmo nome. 

Não qúiz Deos que hum tão grande Missionário tivesse 
outro fim, que acabar na empreza da salvação dos Gentios. 

Assim o revelou Deos ao grande Thaumaturgo do Brazil, o 
venerável Padre José de Anchieta, sendo Provincial desta 
Provincia, porque adoecendo o Padre Pinto no Collegio da 
Bahia no anno de 1582, com doença gravíssima, sem espe-
ranças algumas de vida, ao tempo que se lhe acabava de 
administrar o Santo Sacramento da Uncção, entrou o vene-
rável Padre Anchieta a visital-o, e lhe deu hum grande 
abraço, não de despedida para a eternidade, mas sim de se-
guro certo para mais se dilatar a sua vida. E para que a es-
perança do subdito se ajustasse com a fé do Prelado, lhe 
disse então, por formaos palavras : — Meu Padre Pinto, 
Vossa Beverendissima queria ir-se ao céo ás mãos lavadas? 
Pois não ha de ser assim ! Longa libi restai via ! Tem muito 
ainda que passar c padecer primeiro ; não ha de morrer 
morte tão descansada; antes delia ha de ter muitos traba-
lhos, ha de fazer muitos serviços a Deos, e salvar muitas 
almas ! Levante-se já Vossa Beverencia e vá dar ao còro as 
graças ao Santíssimo Sacramento, que hc quem lhe concede 
esta saúde. — E voltando-se para o irmão enfermeiro lhe 
disse — Dê-lhe o seu vestido, e não torne mais este Padre 
á enfermaria. — 0 mesmo foi acabar o Venerável Padre de 
fallar, que achar-se repentinamente são o Padre Pinto. 

Vestio-se, e foi dar graças no còro, e não tornou mais a 
adoecer até o dia da sua gloriosa morte, passados não 
menos de 26 annos: o quasi toda esta serie de tempo gastou 
na reducção e ensino dos seus amados índios, sem que o 
cuidado da alheia o fizesse esquecer da salvação própria: 
gastando todos os dias, além de outros exercícios espiri-
tuaes, quatro horas de oração mental; como testelicou hum 
Padre que foi muitos annos seu companheiro na aldea do 
Espirito Santo, aprendendo em tão divina escola o santo 
exercício das virtudes, com que ricamente se adornava 
aquella benidíta alma. Entre estas farei só particular men-
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çãp da virtude, da castidade, pelo grão heroico em que a con-
servou este anjo em carne nomeio de tantos laços semcahir, 
junto a lauto logo sem so queimar, e entre tantas occasiões 
sem se perder. Poremos aqui para maior fé a certidão do 
Padre Sebastião Vaz, para prova do modo com que procurou 
conservar sua angélica pureza. 

o En o Padre Sebastião Vaz, da Companhia de Jesus, Heitor 
do Collegio desta cidade de S. Salvador, Bahia de Todos os 
Santos. Certifico, que sendo ministro deste Collegio no anuo 
de 1610, me contou o Padre Pedro Leitão, da nossa Com-
panhia, que sendo elle superior da aldea do Santo Antonio, 
c o Padre Francisco Pinto da aldêa do Espirito Santo, 
ambos no districto da Bahia, este lhe escrevera huma carta 
pediudo-lbé com lodo o encarecimento, que se avistasse 
com elle, porque tinha hum negocio de muila importancia 
que tratar com Sua Beverencia, e estava impossibilitado para 
poder sahir fora de casa, e o que queria tratar com elle 
não era para papel: eaccrescentou o dito Padre Pedro Leitão, 
que lendo a carta do padre Francisco Pinto, logo se pozera 
a caminho com seu companheiro, e que chegando á aldêa 
do Padre se mcttêra com elle no cubicólo, no qual lhe disse 
a razão de o mandar chamar, porque havia alguns mezes 
que o molestava huma tentação da carne ; c posto que tinha 
usado de varias asperezas, devoções, e penitencias, com 
tudo parece que mais se accendia, do que se mitigava 
aquella tentação, até que se vio forçado a usar de outro re-
medio mais áspero, tomando huma candêa, o queimando 
com ella a mesma carne, para apagar com hum fogo outro 
fogo; o o fez em tal fórma, que me disse o padre Leitão, que 
tinha a parte queimada em huma braza viva de tal sorte , 
que ficára pasmado, ainda que por outra parte se não es-
pantara, porque sabia que o Padre Francisco Pinto era re-
ligioso de muita virtude, de quem sempre se leve hum grande 
conceito, muito zelo das salvações dos Indios; sendo este zelo 
a causa da gloriosa morte que teve, indo dar principio á 
missão do Maranhão, a pregar e converter aquella gentili-
dade á fé catholica, e antes de lá chegar foi morto pelos Ta-
pujas. E como o dito Padre Pedro Leilão sabia que eu 
tinno razão de parentesco por consanguinidade com o Padre 
Francisco Pinto, tendo succedido ueste lempo a sua gloriosa 
morte, me contou o referido caso, e disse mais, que estivera 
com o Padre alguns dias âpplicando-lbe algumas mezinhas, 



com que sarou o corpo, c também a alma, ficando livre 
daquella tentação até que mereceu a morte gloriosa, que 
muito antes prophetisou o venerável Padre José Anchieta; 
e por me ser pedida esta certidão a passei de minha letra 
e signal. Passo o referido na verdade, e o affirmo ih verbo 
sacerdote. Collegio da Pabia, aos 8 de Agosto de 1650. —■ 
O Padre Sebastião Vaz. » 

Passados alguns annos trasladarão os índios de Jaguaribe 
para huma das suas aldeas os ossos do Venerável Padre, 
por virtude dos quaes obrou Deos entre elles alguns prodi-
gios, como a seu tempo veremos, porque já o lio da his-
toria nos convida para vermos quem forão os primeiros po-
voadores da Ilha do Maranhão. 



CAPITULO VII. 

POYOÃO OS FMNCÈgÉS A ILHA 1)0 MARANHÃO. 

Ern lempo quo governava o reino de França ÉI-Rei 
Christianissimo Henrique o Grande, pirateava pela costa 
do lirazil, UilTault, Capitão Franco/.,,o qual, ou levado da 
violencia dos ventos, ou obrigado do impetuoso das aguas, 
avistou a barra do Maranhão, com melhor fortuna, que seus 
primeiros descobridores. Mandou observar a entrada, c 
convidado da commodidade do surgidouro, c do abrigado 
da terra, que para dentro de huma grande ponta de arêa 
lhe ficava, como pratico nas conveniencias daquellcs portos, 
achou no da Ilha, que entrava mais para o interior da dita 
barra, hum lugar muito accornmodadopara as suas aguadas, 
concerto das embarcações, e abundancia de peixe para o 
preciso provimento das suas nãos. Dando fundo se agradou 
do sitio, e informado (confusamente por falta de lingua) dos 
naturaes, que erão os índios Tupynambás, dá bondade das 
terras, determinou passar-se a França a ver se com o novo 
descobrimento mudava de fortuna, com menos riscos, c 
mais seguros c avultados lucros. 

Levava entre os da sua equipagem hum cavalheiro do 
condado de Touraine, moço a quem estimulava o brio para 
adiantar entre os perigos da vida de piratas acções de valo-
roso e bizarrias de soldado; chamava-sc Carlos des Yaux,, 
de vivo engenho c singular agrado, com o qual se fez cm 
breve tempo não pouco estimado daquellcs naturaes. A este 
deixou Riffault naquella Ilha com alguns mais da sua comi-
tiva, para que com a suavidade do genio, a quem via já in-
clinados os Tupynambás, os obrigasse, não só á manutenção 
da sua pessoa, senão também á segurança daquellc porto, 
na volta que fizesse a tratar dosaugmcntosdaquellaconquista. 

1'rometteu repartir com clles do muito que ia buscar a 
França, e que o esperassem sem duvida, pois o mesmo 
seria vê-lo outra vez nas suas terras que abrir-lhes a for-
tuna a porta aos seus maiores interesses. Despedido 
dos companheiros , largou velas ao vento, que foi o 
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mesmo que larga-los ao seu esquecimento, para sc não 
lembrar da volta, ou porque os ares de França o fizorão 
totalmente esquecer do clima dó .Maranhão, ou porque no 
mar, com ambição de ajuntar mais algum cabedal, acabaria 
talvez a vida no antigo exercício de pirata. 

Fntrou logo Carlos des Vaux a aprender a língua dos 
naturaes, e a fazer-se tão amável pela docilidade do seu 
trato, que ganhou a todos os corações, para os offerecer 
a seu Hei, a quem promettião aquellos barbaros obedecer, 
deixando formar nas suas terras huma colonia, cm que po-
dessem aprender com as luzes da fó o modo politico de 
huma nação tão culta como a França. Impaciente Carlos com 
a tardança de l'.iffaull, buscou meios de passar com os com-
panheiros a dar parte a seu Soberano, do que linha notado 
e averiguado naquclla Ilha, sendo a sua pessoa a melhor 
prova dos muitos interesses, que a terra promettía á coròa 
de França, para onde se partió em huma pequena embar-
cação, que lhe tinha deixado seu Capitão, ficando os seus 
Tupynambás tão saudosos, como cheios de grandiosas es-
peranças. 

Foi recebido Carlos na còrtc de França com grandes 
signaos de benevolencia pelo sempre Grande Henrique IV, 
que logo lhe promclteu a sua real protecção, sendo 
certa , "como dizia , a relação daquello descobrimento; 
mas como por este tempo succcdessc a desgraçada morte 
deste infeliz, mas sempre memorável Hei, passou o governo 
na menoridade de Luiz XIII, seu filho, á Sereníssima Rainha 
Maria de Medíeis, sua mài. Para effeito desta conquista con-
cedeu licença esta Senhora a Monsieur de la Ravardière de 
poder formar huma Companhia, mandando-lhe passar huma 
patente de Tenente-General do toda aquella conquista. 

Convidou ello para socios a Francisco de Rasilly c a Mr. de 
Sancy, os quaes juntos de tal sorte a engrossarão de cabc-
daes, <pic poderão aprestar com grandeza as Ires náos, em 
que sc embarcárão os dous interessados Ravardière eRasilly; 
e na terceira o liarão de Sancy, em lugar de seu pai, terceiro 
socio, com Carlos des Vaux, principal motor daquella ex-
pedição. Levárão 500 homens de equipagem entre soldados 
e marinheiros, e o melhor de tudo a quatro virtuosos e 
apostólicos varões da Sagrada Religião dos Capuchinhos 
para propagarem o Evangelho. O Superior desta missão foi o 
Reverendo Padre Fr. Claudio Abbeville, tudo a instancias, e 
cuidado do grande zelo c christandade de Mr. de Rasilly. 
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Partirão finalmente no anno de -1012 do porto de Can-
cale, c a 24 de Julho do mesmo anno com breve e feliz via-
gem lançarão ancora na Ilha de Santa Anna, junto da barra 
(lo Pereá, e com doze leguas distante da Ilha do Maranhão. 
Tratarão logo os commandantes de mandar lançar em terra 
ao cavalheiro Carlos des Vaux para se informar do estado 
da terra, e do animo e constancia dos naturaes seus amigos. 
Passado pouco tempo voltou des Vaux acompanhado de alguns 
Principaes, que vinhão receber os novos hospedes, senão 
com tanta politica, ao menos com a sinceridade, e ceremo-
nias que a sua barbaridade lhes permittia. Buscarão logo as 
náos o porto, onde depois fundarão a sua colonia. Desem-
barcou a gente, tomarão posse da terra, e passados poucos 
dias de descanso, entrarão a fabricar em um alto na ponta 
que cabia sobre os dons braços de mar (Ibacanga e Coty), 
huma fortaleza com tal actividade, que em pouco tempo se 
poderão cavalgar nella dezesete canhões da sua melhor 
artilharia. 

Aos lâ de Agosto celebrarão os Religiosos Capuchinhos a 
sua primeira missa com a maior solemnidade, e admiração 
daquellcs barbaros, em um altar portátil por não terem 
ainda igreja, que depois se lhes mandou fazer com seu Hos-
picio, no lugar onde hoje se acha o Collegio da Companhia, 
regulado tudo pelo tempo e uso das terras, sem mais ex-
pensas que o trabalho dos índios; que com a mesma diligen-
cia animados humas vezes com o premio, e outras com o 
exemplo acabarão aquella pequena e ainda pobre cidade, 
a que derão o nome de S. Luiz do Maranhão, lembrados 
de hum tão grande Santo, que (luas vezes tinha ennobrecido 
o illustrissimo nome da nação Franceza. 

Expedirão logo embaixadores aos índios, que se achavão 
situados na terra firme de Tapuytapéra, distante tres le-
guas da cidade pela separação de huma grande e formosa 
bania. Promettèrão-lhes a sua paz e amizade, que os Indios 
aceitarão, mais pelo exemplo dos naturaes da Ilha, que por 
affecto aos novos hospedes, de quem sempre lhes ficava o re-
ceio de sc fazerem algum dia senhores da sua liberdade. 

Discorrião ao mesmo tempo os fervorosos Missionários 
colhendo pelas aldeas do seudistricto o copioso fruto de suas 
apostólicas fadigas. He muito digno de especial nota, que 
achando-se então nesta Ilha e nas suas vizinhanças vinte c sete 
populosas aldèas, em que contarão os Francezes dez para doze 



mil almas; pouco a pouco so fossem extinguindo, sem ficar 
mais que humas pequenas reliquias na aldêa, que ainda 
hoje se conserva coin o nome de S. José. Consumio-
as talvez o tempo, porque a ambição dos interessados 
as não soube conservar para o futuro. 

Costosos com tão avantajados progressos, ajustarão os 
commandantes partir logo Mr. de Itasilly para França a bus-
car soldados, e religiosos para o effeito de sc adiantar mais 
aquella conquista, o que logo se pòz em execução. Emquanto 
liuns navegão, e outros iicão, passemos a ver o modo com 
que pretende oppòr-se aos seus augmentos o valor e pru-
dencia militar do Governador e Gapilão-General do Hrazil 
Gaspar de Souza. 



(VU'ITÍ 1,0 VIII. 

CONTINUAÇÃO DA MESMA MATERIA. 

.lá dissemos como Marlim Soares alcançando patenle de 
Capitão-mór do Ceará, ncHe se conservou com os Índios na-
turaes, até que peia desordem de Pedro Cocllio sc levantarão 
estes c se vio aquello obrigado a retirar-so a Pernambuco. 
Agora (pie já estavão socegados c satisfeitos com as cflica-
zes praticas do venerável Padre Francisco Pinto quando pas-
sou ao descobrimento do Maranhão, conforme a ordem do 
Governador, sc tinha recolhido á sua Capitania, e nella aju-
dado dos Indios que nunca deixárão de lhe ser affeiçoados 
formou huma fortaleza mais bem regulada o forte, e que se 
podesse fazer defensável com alguma artilharia que tinha 
trazido de Pernambuco, juntamente com alguns soldados. 
Nella se conservou por muito tempo em bella paz c harmo-
nia com o Gentio de todo aquello Ceará, de quem ia sem-
pre recebendo importantes noticias, não só daquella se não 
também da terra do Maranhão (que erão as que Soares 
mais apetecia) pela communicação que entre si Unhão' 
todos os índios daquella costa até a Tutoya, ou nação dos 
Trememós. 

Soube ultimamente (e a mesma noticia teve depois o Go-
vernador por Portugal) que na ilha do Maranhão estavão já 
situados os Francezcs, e que com os Tupynambás, índios 
naquelle tempo os mais valorosos e guerreiros, fomentavâo 
huma para elles conveniencia, c para nós perigosa corres-
pondencia. Não quiz liar huma tão importante novidade de 
outro que não fosse a sua pessoa. Partio-se com a maior 
diligencia, e chegado que foi a Pernambuco, avisou logo de 
tudo a Gaspar de Souza, que não duvidando já daquellefacto 
nem do bom êxito da sua premeditada expedição, passou 
com o maior calor as ordens necessárias para se põr promp-
to hum bom destacamento de soldados, armas, munições e 
índios, completando o numero de trezentos homens com as 
embarcações competentes ao seu transporte; o que tudo en-
tregou a Martim Soares com ordem de ir tomar a Jeronymo 
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de Âlbuqqefquej Capilão-mór da fortaleza do Hio Grande, o 
agora com poderes do general de toda aquella expedição, 
atlcndendo ao merecimento da sua pessoa e ao destemido, 
entre os termos da prudencia, da sua valentia. Erão peque-
nas estas forças para o grande poder com que os Krancezes 
se tinhão já senhoreado da terra e feito fortes naquclla ilha, 
mas nem a providencia do Governador as pôde por então 
saber com certeza, nem o valor de .Icronymo de Albuquer-
que conlradizò-las sem suspeita de cobarde. 

Com gosto e alegria partirão os nossos conquistadores, 
ambiciosos da gloria que podia interessar o seu nome em 
huma tão arriscada empreza, fiados em que na justiça da 
causa e no direito indispensável do seu Principe levavão o 
melhor annuncio da victoria. Chegou Martini Soares ao 1 lio 
Grande, entregou as cartas com a patente a Jcronymo de Al-
buquerque, que prompto ás ordens do seu General, man-
dando embarcar primeiro o que pareceu se fazia preciso ao 
serviço da sua pessoa, e á maior conveniência dos seus sol-
dados, chegada a hora da partida mandou levar ferro a pe-
quena armada ; e largando ás incertezas da fortuna as velas 
da sua esperança com vento á popa chegou finalmente a avis-
tar a boca do Pereá, c montada a ponta da terra firmo deu 
fundo com feliz viagem na ilha de Santa Anna, onde já os 
Krancezes o tinhão feito na sua primeira entrada e fundação 
daquella colonia. 

Desembarcou a gente e tratarão logo de fazer o seu 
alojamento ; onde passados os primeiros dias de des-
canso, mandou Jcronymo de Albuquerque que o Capitão 
Martim Soares partisse em um barco, com alguns soldados 
o índios a tomar falia na ilha pela parte de leste o borra de 
S. José, para saber com certeza o estado e forças do ini-
migo com todas aquellas cautelas e segredo que fiava de seu 
arbitrio c esperava dos acertos da sua prudencia. Assim o 
fez Soares, o com tão boa fortuna que, emboscados pelo 
mato, depois de tomarem ponto, poderão muito a seu salvo 
aprisionai alguns índios Tupynambás, que metteu a bordo; 
e querendo voltar para os companheiros, forão tão fortes e 
ponteiros os ventos geraes, que então corrião, que lhe não 
foi possível vencer o.impeto e violencia das correntezas, e 
se vio obrigado a arribar ás índias de Castella, depois de 
perder hum mastro na resistencia, que fez na arribada. 

impaciente passava Jeronymo de Albuquerque com a de-
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mora de Martim Soares, e como inferisse por algumas no-
ticias, (pie lhe dcrão, que o não voltar seria effeito mais da 
inconstancia do mar, que temerario acontecimento da sua 
desobediencia, pretendeu por outro modo saber o estado dos 
Krancezes que nada menos temião que as nossas forcas, fia-
dos no grande soccorro que csperavão de França a ins-
tancias e actividade de Mr. de Rasilly, que não tinha passado 
a Europa com outro intento. 

Não tardou muito tempo e já o nosso commandante esta-
va inteirado do que passava, informado de alguns Índios 
desertores, que se tinhão feito parciaes dos nossos interes-
ses. Mas não querendo como prudente e experimentado Capitão 
medir as forças do inimigo pelas do seu valor, pondo em 
risco tão bons o valorosos soldados, vendo-se em tudo des-
igual ao partido dos Krancezes, fez levantar com a maior 
brevidade hum forte de madeira, com alguma pouca e pe-
quena artilharia; e presidiando-a com quarenta soldados e 
alguns Indios dos mais escolhidos que levava, pondo-lhe por 
Capitão a hum seu sobrinho, fiou da sua conducta que susten-
tarião animosos aquello posto, emquanto elle em pessoa ia 
com o mais da comitiva buscar hum tal soccorro a Per-
nambuco, que podessem juntos alcançar do inimigo huma 
cabal victoria. Recommendou-lhes que sustentassem firmes 
aquello presidio, e o defendessem de qualquer encontro dos 
Krancezes como filhos de Marte, e como discípulos que ha-
vião sido da sua disciplina. 

Alentados deixou Jeronymo de Albuquerque aos que dei-
xava naquelle forte, e não sei se com maiores invejas, dos 
que ião quedos que fica vão: c mandando levar ferro as embar-
cações em que vierão, partirão todos para Pernambuco tomando 
elle com alguns dos seus o caminho por terra. Era chegado o 
tempo, cm que trazendo de Krançao Sr. de Pratz hum bom 
soccorro, ferrava, alegre com o bom successo da sua viagem, 
o porto de Santa Anna, cuidando estar ainda debaixo do do-
minio das suas armas; porém sabendo que os Portuguezes 
estavão nelle fortificados, desvanecido com o grande soccor-
ro que levava, os quiz desalojar e livrar-se por huma vez 
do susto de tão destemido vizinho. Mandou desembarcar du-
zentos homens debaixo da disciplina do mais experimentado 
de seus Capitães. 

líecommendou a todos a empreza c fiou delles o bom suc-
cesso de tão importante acção. Achava-se já Capitão daquelle 
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presidio Manoel de Sou/a d/Eça, que tinha chegado de Per-
nambuco com hum pequeno soccorro, o qual sahio a rece-
bè-los com cincoenta soldados, os melhores daquella guar-
nição, deixando os mais na precisa guarda do forte, onde 
podcsscm cm qualquer adversidade da fortnna salvar as 
vidas, senão com honra, ao menos com melhor reputação 
das nossas armas. Medio as forças do inimigo c vendo a des-
igualdade do partido, se valeu com a pratica da situação do 
paiz. Formou a longo do caminho o pequeno batalhão em 
duas alas, amparadas do mato por huma e outra parte, e 
cm proporcionada distancia hum do outro esperou os Fran-
cezes, que precisamente havião passar; com ordem que 
disparadas as cargas, se fossem prolongando, c mudassem 
de terreno, para assim parecerem muitos e se fazerem mais 
numerosos, os que na realidade erão tão poucos. 

Sahio a idéa militar de Manoel de Souza muito conforme 
ao effeito daquella temeraria sobre arriscada contenda; por 
que amparados sempre da espessura do mato com tão bom 
successo e pontaria certa empregarão as suas balas nos 
inimigos, que vendo estes, mortos a maior parte dos seus 
sem saberem de quem fugião, imaginando hum poder ainda 
maior, se retirarão confusos ao seu navio e desenganarão ao 
Sr. de Pratz, que não repetisse o assalto, se não queria ar-
riscar huma grande parte daquclle soccorro. 

Que os Portuguezes mais como féras do mato, que com 
pericia militar, sabião offender a seu salvo a quem os bus-
cava, sem outro prejuizo que a incerteza de alguns tiros, 
que recebião de seus contrarios. Que esperasse melhor con-
junctura, porque com soldados práticos na guerra daquelle 
paiz, com facilidade c golpes mais pesados os poderião desa-
lojar daquelle posto. Aceitou o commandante as acertadas 
propostas de seus officiaes, c buscando o porto da Ilha do 
Maranhão, desembarcou com os seus a tomar algum des-
canso dos trabalhos da sua prolongada navegação; informando 
primeiro de tudo a seu Tcncnlc-GeneralMr. de la Ravardière. 

Emquanto clles descansão e conferem entre si os meios 
de seu estabelecimento, passemos a Pernambuco a ver a ac-
tividade com que o Governador Gaspar de Souza, informado 
já pelo Albuquerque, expede hum luzido soccorro para desa-
lojar os Francezcs da Ilha do Maranhão, c lançar fora por 
uma vez a hum tão prejudicial, o injusto usurpador dos do-
minios de Portugal. 

S 



CVl'lTI LO IX. 

I'RIMEIKO ENCONTRO DAS NOSSAS ARMAS COM 

OS FRANCEZES. 

Aprestada já aquella pequena armada, que constava de tres 
navios pequenos e cinco barcos armados cm guerra, guar-
necidos de 300 soldados e sulücientc numero de Indios 
das nossas aldeas com todas as munições precisas a huma 
tão importante expedição ; entregou o Governador o com-
inando delia a Jcronymo de Albuquerque, dando-lhe por 
adjunto o Sargento-mór Diogo de Campos, que recebendo as 
ordens que lhe estavão distribuidas no seu regimento, par-
tirão em Agosto c chegarão em Setembro de 1614 a dar 
Fundo no porto e na Ilha de Sanl'Anna. 

Forão recebidos naquellc presidio com as maio res de-
monstrações de alegria pelo susto e receio em que estavão 
das forças de tão poderoso vizinho, e para que o gosto com 
que se congratulavão fosse mais completo, lhe contarão o 
feliz successo que tinhão tido contra as armas francezas, 
embora ficassem mais cheios de gloria, que de despojos 
militares. Agradeceu Jeronymo de Albuquerque as indus-
triosas evoluções do Capitão Manoel de Souza d'Eça, louvou 
a valentia dos soldados e admirou a constancia com que 
todos tinhão sustentado aquelle posto, apezar do muito 
(pie para sustenta-lo tinhão ali padecido, que a perde-lo 
então serviria agora de não pequeno embaraço aos seus 
projectos. 

Fez mostra geral da gente que levava e da que se achava 
no presidio, e com -400 soldados e 250 índios se embarcou 
a demandar a terra fronteira e Ilha do Maranhão, entrando 
pela barra de S. José, e indo-se por ultimo postar em hum 
sitio, que lhe pareceu mais defensável, chamado Guaxen-
duba ('). Aqui se fortificou e cobrio o seu alojamento com 
alguns reparos mais accommodados ao tempo, que as regras 
de fortificação, por não permittir demoras as grandes vigi-

(■) Ponto fronteiro ao lugar de S. José, mas hoje não bem determinado. 
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lancias dos Krancezes, os quaes apenas souberão dos novos 
hospedes, informados por espias do pequeno numero das 
suas forças antes que se fortificassem melhor e fizessem 
mais dificultosa a sabida daquelle posto, que já temião, 
como hum padrasto muito prejudicial aos interesses da sua 
colonia. 

Embarcado Mr. de la Ravardière com 400 soldados os 
melhores da praça e 4,000 ludios, em algumas embarca-
ções de alto bordo e muitas outras canoas, buscarão com tal 
resolução c presteza as nossas estancias, que aproveitan-
dó-sc do nosso descuido se fizerão senhores de alguns 
vasos nossos que tinhão ficado sem guarnição que os de-
fendesse, tomando estes por primeiro annuncio da preme -
ditada victoria. Tarde conheceu o nosso commarulante o 
grave prejuízo daquelle descuido, vendo-se obrigado a con-
verter em desesperação a sua retirada, no caso que a for-
tuna se lhe mostrasse menos benigna ; não perdeu comtudo 
o animo, porque tinha coração para maiores emprezas, 
antes tomando do mesmo perigo oocasião para melhor ani-
mar aos seus soldados, formou da sua gente dons bata-
lhões. Entregou o primeiro ao Sargento-mór Diogo de Cam-
pos e o segundo ao Capitão Manoel de Souza d'Kça, ficando 
elle com o corpo da reserva para acudir onde fosse maior 
o risco, e onde o chamasse a necessidade do conflicto ; en-
commendou-se muito deveras (com promessa de lhe ser 
agradecido) á protecção poderosa de Maria Santíssima, per-
suadindo-sc de que sendo o esquadrão mais bem ordenado 
que teve o mundo, seria também o mais terrível aos bata-
lhões inimigos. Implorou com o maior rendimento sua 
assistência cm huma acção tão importante, na qual não só 
arriscava a vida dc seus soldados, senão também a repu-
tação de sua pessoa c a justiça de nossas armas. 

Não se descuidavão neste tempo os Krancezes, senhores 
já de um posto muito eminente e a cavalleiro das nossas 
trincheiras, onde pretendían cavalgar algumas peças de 
campanha para nos metlcr em confusão e pôr em evidente 
risco os nossos batalhões. Era preciso desaloja-los de hum 
posto tão vantajoso a que dera occasião o nosso descuido, 
que tarde nos fez conhecer a sua importancia ; mas nem a 
pressa, nem o vigor com que os nossos forão buscados deu 
por então lugar a maior advertencia. 

Foi mais que necessário reveslir-se Jcronymo de Albu-
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queique daquelle ardor e valentia que era próprio de seu 
animo c do illustrc de seu sangue, correu todos os postos, 
expedio as ordens, instruid os cabos, dando para tudo pro-
videncias nos accidentes mais perigosos daquella acção. E 
para maior prova das obrigações da sua militar pericia, 
assim dizem, fallara aos seus soldados formados já no 
campo da batalha : « Não pretendo companheiros e amigos 
lcmhrar-vos o perigo cm que o nosso empenho nos pòz e a 
demasiada confiança nos metteu, pois confio no alento de 
vossos esforços, pelejareis sem medo pela patria, pelo rei e 
pela reputação do vosso nome, pois nunca os Portuguezes 
souherão medir a sua valentia, senão pelo arriscado das 
suas emprezas. Não vos mando como superior, pois só vos 
quero advertir como soldado. A justiça da nossa causa lie 
tão infallivel, como certa a usurpação que se fez desta con-
quista ao nosso Soberano. Obra será digna da historia, se 
em numero tão pequeno tirarmos das mãos a inimigo tão 
poderoso huma Colonia, na qual tem despendido tantos ca-
bedaes, sem mais lucro que as futuras esperanças que o nosso 
valor pretende hoje totalmente desmentir, arrancando por 
uma vez as raizes de huma tão insaciável cubiça. Não nos 
assuste o excesso do numero, porque ainda o julgo pequeno á 
fortaleza das nossas espadas. Se elles combatem pelas vidas 
e fazendas que deixarão nas suas casas, nós pelejamos pelas 
vidas e liberdades que ainda possuímos, e sem duvida perde-
remos sc ficarmos vencidos; porque impossível he a retirada 
por falta das embarcações, que nos tomárão, ou na desespe-
ração da defesa morreremos com gloria de esforçados, ou 
com a de vencedores lograremos os frutos de huma com-
pleta victoria. Animo, valerosos soldados, que a Virgem Se-
nhora nos ajuda c o mesmo céo nos defende! » Mais não 
disse porque para mais não deu lugar o tempo. 

Mandou logo o Sargento-mór Diogo de Campos que com 
o seu batalhão buscasse com o maior vigor os Krancezes, 
que desembarcados sc ião formando na praia de maré vazia. 
Manoel de Souza com o seu batalhão encostado sempre ao 
inato buscou tão de repente e com tal resolução os que 
estavão presidiando a eminencia do posto que tinhão oceu-
pado, que não podendo resistir á violencia do fogo e ao ri-
gor do nosso ferro, desamparárão o alto com tão precipi-
tada descida que nos deixárão nas mãos a importancia de 
hum lugar, que bem defendido e melhor assegurado lhes podia 
dar sem grande risco a victoria. 
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Já a oste tempo sc via o batalhão do Sargeato-môr nota-
velmente affrontadoe valerosamente carregado dos inimigos, 
que incorporados já com os que tinhão fugido e desamparado 
o seu posto, pretendião agora com melhor accordo recuperar 
a reputação e credito de sua nação ; porém, Jcronymo de 
Albuquerque que a tudo estava prompto e attendia vigilante 
mandando presidiar a eminencia já vencida, desceu como 
hum raio a soccorrer os seus que animosamente se defen-
dião e neste dia obrarão como fdhos de Marte, e pelejarão 
como Portuguezes. Aqui foi quando o valor de ambas as 
nações multiplicou gentilezas á vista e exemplo dos seus 
commandantes, com tão obstinada opposição, que nem por 
huma nem por outra parle se pôde declarar por algum 
tempo a victoria ; até que apertados os punhos, atacarão os 
nossos soldados com tão desesperado furor a frente dos 
batalhões inimigos, que rompida esta e desbaratados os 
lados se virão obrigados os Francezes a retirar-se até a pan-
cada do mar ; e como soubessem que era já morto o com-
mandante supremo do seu pequeno exercito e não podessem 
sustentar a pesada força dos nossos golpes, se recolherão 
com precipitada fuga ás embarcações que confusamente 
poderão tomar, para levarem nellas ao Governador da praça 
iuim testemunho aulhentico da sua desgraçada derrota, fa-
zendõ-os esta menos felizes que cobardes pela valerosa 
resistencia com que neste dia pelejárão ; deixando-nos por 
despojo de tão illustre victoria não só as nossas, senão 
também algumas das suas embarcações com muitos outros 
instrumentos militares que bem podião servir de Iriumpho 
á constancia dos nossos soldados e de eterna memoria ao 
valor, sem segundo, dos nossos cabos. 

Ficárão os vencedores no campo da batalha até perderem 
de vista os inimigos, que derrotados sc retiravão. Deixá-
rão mortos os Francezes 300 soldados com mais de 500 
índios c a Mr. de Pezieu, commandante geral daquella expe-
dição, perda para clles a mais sensível e para as nossas 
armas a mais gloriosa. Da nossa parle foi tão pouca a 
perda, que por pequena talvez se não fez por então caso 
do numero dos nossos mortos, sendo maior o dos feridos, 
entre os quaes se parlicularisou hum filho de Jcronymo de 
Albuquerque, passado pelo braço com duas balas, a quem a 
grande diligencia do pai livrou do perigo para poder contar 
com gloria de seu appellido as muitas valentias que neste 



dia obrou, como legitimo imitador do heroico valor de seu 
¡Ilustre pai. 

Foi fama constante (e ainda boje se conserva por tradição) 
que a Virgem Senhora lora vista entre os nossos batalhões 
animando os soldados em todo o tempo do combate, retar-
dando-sc milagrosamente a enchente da maré para comple-
mento da victoria; e por eqi esnesta ce dedicarão depois os 
Portuguezes o primeiro templo na Cidade de S. Luiz, que 
he boje Sé Episcopal, com o titulo de Nossa Senhora da 
Victoria, pela que alcançarão as nossas armas neste dia. de 
que se faz solemne memoria todos os annos aos 21 de No-
vembro, como singular Padroeira daquella Cidade; e no ser-
mão se toca esta mesma tradição como eircumstancia e 
motivo daquelle voto, o que tudo observei sendo collegial 
no Collegio do Maranhão. Refiro o que ouvi, sem me obri-
gar por fiador da tradição. 

Alegre .leronymo de Albuquerque com o felicíssimo suc-
cesso das nossas armas, agradeceu a seus officiaes os acer-
tos da sua conducta, e aos soldados a promplidão com que 
executarão as suas ordens, louvando em huns e outros a 
valentia, constancia c o credito que naquclle dia tinhão 
dado aos estandartes de Portugal. Primeiro que tudo man-
dou rendessem juntos graças a Maria Santíssima com o 
alegre estrondo de repetidas descargas, visto que a reco-
nhecião todos por especial Protectora, e causa principal 
daquella victoria ; e para que não dilatasse por mais tempo 
huma nova de tanto gosto a seu General Gaspar de Souza, 
expedio com a maior brevidade hum barco mandando-lhe 
a relação do combale e pedindo promptos soccorros a imi-
tação dos muitos que os inimigos pedirião á França, a quem 
sem duvida avisarião da sua desgraça e do seu perigo. 

Ao mesmo tempo que os nossos se congratulavão no 
campo da batalha pela victoria alcançada, sc informava no 
mar, Mr. de la Ravardière, que não havia desembarcado, da 
retirada dos seus que tinhão buscado já derrotados algumas 
embarcações que escapárão da pericia e valentia do nosso 
commandante, da promptidão e actividade dos officiaes, do 
valor e resistencia dos soldados, da inconstancia e infide-
lidade dos índios passados já ao auxilio das nossas armas. 
E como tinha juizo muito vivo e sabia medir os successos 
pelas circumstancias e estas pelas occasiões, entrou a pon-
derar com maduro discurso o estado a que o ia reduzindo 
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a sua fortuna pouco prospera talvez aos seus interesses, 
pela injustiça da causa que defendia e contra a qual parecia 
pelejava o mesmo céo; querendo fazer boa aquella terra a 
El-Rei de Portugal, a quem pertencia a conquista pelo di-
reito estipulado de propagação do Evangelho. 

Previa as consequências que precisamente havião ser irre-
mediáveis^ se persistisse na obstinação de huma desespe-
rada defensa, .lá quizera largar a Ilha, a não receiar se altri-
buisse a cobardia o que elle fundava nas regras da mais 
justificada politica; comtudo, para que nem o seu nome 
padecesse nota na retirada, nem parecesse temor o que na 
realidade era prudente receio, expedio o Capitão Mallart, 
bum dos seus oíliciaes, a Jcronymo de Albuquerque, para 
com elle, por intervenção do Sargento-mór Diogo de Cam-
pos, ajustarem humas tregoas e suspensão de armas pelo 
tempo preciso de hum anno, que era o que se julgou pre-
ciso avisar c receber resposta de seus respectivos Sobe-
ranos, a quem pedissem a ultima decisão daquelle negocio, 
no qual não só se havia altender aos cabedaes daquella 
Companhia, senão também a reputação das armas de El-Rei 
Christianismo. 

Foi fácil ao Albuquerque aceitar a proposta e assignar os 
artigos com seu adjunto o Sargento-mór, por resultar delia 
maior segurança á feliz conclusão de huma tão importante 
empreza; porque nem as suas forças podião já sem perigo 
continuar a guerra, nem o pequeno numero de seus solda-
dos, faltos já de munições, intentar acção que não fosse 
arriscada, sendo preciso engrossar de maiores forças o seu 
campo com algum soccorro que lhe viesse de Pernambuco, 
emquanto se não acabava o tempo estipulado na mesma 
tregoa, com firmes esperanças de que acabada esta poderia 
continuar o começado com aquelle progresso que lhe offo-
recesse a prosperidade da sua fortuna. 

Emquanto nuns e outros descansão á sombra de huma 
paz tão incerta e de huma esperança tão inconstante, passe-
mos a ver os effeilos que causou huma nova tão plausível 
no generoso animo do Capitão General Gaspar dc Souza, a 
quem Jeronymo de Albuquerque a communicou. 

Mostrou o Governador estimar tanto esta noticia, que 
deu delia parte á corte de Madrid, com a firme re-
solução em que ficava de remetler, conforme as ordens 
que linha, hum grandioso soccorro a Jeronymo de Albu-
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querque, empenhando todas as suas forças para que pas-
sado o tempo da suspensão, se buscasse os Francezes nas 
suas mesmas estancias, até por força de armas os lançarem 
fora do Estado do Maranhão, de que se fazião senhores, 
sem mais justiça que occuparem voluntarios a mesma ter-
ia que porneníium direito lhes pertencia. Expedido este avi-
so pára Portugal, nomeou por Capitão-mór com poderes de 
general, a Alexandre de Moura ; varão a quem os acertos 
militares tinhão feito benemérito de huma tão ajustada 
eleição, da qual pendia o feliz successo daquella tão difi-
cultosa empreza. Ordenou-lhe se preparasse, e mandou se 
pozessem promptas nove embarcações, muito bem forne-
cidas de soldados, petrechos de guerra, e munições de boca. 

Sabia muito bem o Governador, c o confirmavão as expe-
riencias dc Alexandre de Moura, serem os índios huma das 
melhores partes do soccorro nas guerras do Brazil, assim 
pelo conhecimento das térras, como pela intclligencia que 
tem dos matos onde armão as suas embuscadas, com pe-
rigo grande dos offendidos, sem ao menos poderem ver a 
cara aos autores do seu estrago. Tanto pôde o amparo da-
quellas arvores, e o embaraçado dos seus caminhos, cm 
que são destros por natureza, e valorosos por industria. 

E como era notorio serem os Padres da Companhia os me-
lhores instrumentos para reduzirem os índios á obediência 
das nossas armas com suavidade, e não por força, quo era 
o mesmo que não fazerem nada, quando com as boas prati-
cas os mesmos Padres, por quem forão criados nas aldeas 
do tempo dos primeiros descobridores do Brazil, podião 
ajudar muito aos soldados, augmentando maiores forças 
áquelle soccorro; buscou ao Padre Provincial, que então era 
de toda a Provincia, o Padre Pedro de Toledo, e lhe pro-
pòzcom as maiores expressões de seu zelo a christandadc 
e a obrigação que tinha de enviar os Religiosos seus sub-
ditos á conquista, assim espiritual como temporal do Mara-
nhão, tanto pela razão do seu Instituto, como pela ordem 
expressa que recebera de El-rei Felippe III dc Castclla, 
e II de Portugal, em que lhe mandava que na armada 
que fosse conquistar o Maranhão do poder dos Francezes, 
fossem infalivelmente os Padres da Companhia, de que re-
sultando melhores conveniências ao seu real serviço, le-
vando comsigo os índios que podessem das suas mesmas 
aldeas, c lançando na ilha por parte dc Portugal os pri-



— (55 -

moiros fundamentos aquella Christandade, que ora o Ulu-
lo por quo legitimamente lhe pertencia esta conquista; e que 
sendo este o seu principal intento, ficaria o serviço (pie 
nisto lhe lizessem os Religiosos da Companhia, de seu real 
e maior agrado. 

Estimou e agradeceu o Padre Povincial Pedro de Toledo 
a eleição que Sua Magestade fazia dos seus subditos, e de-
sejando desempenhar a conliança que El-Rci fazia da sua 
Religião;, e juntamente fazer o gosto ao Governador o Capi-
tão-Gencral do Estado, nomeou logo para operarios de huma 
tão copiosa scára a dous Religiosos muito fervorosos, os 
Padres Manoel Gomes e Diogo Nunes, peritos na língua dos 
naturaes, e por isso os mais bem aceitos dos Índios, pelos 
muitos anuos que tinhão vivido debaixo da sua paternal 
conducta. Erão varões de conhecida virtude e de um ardente 
zelo da conversão das almas, no serviço das quaes querião 
agora empregar as suas forças e offerecer em sacrifício as 
próprias vidas. 

Foi notável a alegria que receberão com este aviso, 
tanto do seu agrado; c como erão sugeitos de agi-
gantado espirito, derão principio á sua gloriosa missão com 
huma rigorosa disciplina nas costas em publico refeitório, 
beijando os pés aos Irmãos com notável edificação da Com-
niunidade, e não pequenas e sanias invejas dos mais Reli-
giosos. Não foi necessário muito para o preparo, por serem 
muito poucas as alfaias do seu uso, e por isso se metlèrão 
logo á bordo com o pequeno trem da sua religiosa pobreza. 
Levavão repartidos pelas embarcações daquella armada a 
trezentos Índios das nossas aldeas, os melhores e mais 
insignes frecheiros das suas povoações. 

Era chegado o tempo da partida, c por isso levando 
ferro todas as embarcações da armada ás primeiras or-
dens do seu commandante , impcllidas do vento e aju-
dadas da correnteza das aguas, tomârão o porto do Ceará 
no terceiro dia de sua viagem, onde sahindo á terra os 
Padres, por mandado e instrucção do Capilão-mór Ale-
xandre de Moura, bem práticos os Principaes das aldeas 
daquelle districto, ainda puderão tirar setenta índios de 
guerra; e depois de alguns dias de demora, por causa 
do doenças, embarcados todos , com vento feito e feliz 
navegação montárãó finalmente aponta do Perèá, e entrando 
pela barra de S. José á Leste da Ilha do Maranhão derão 

0 
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fundo junio do porto Guaxenduba, onde com os seus se 
achava já muito bem fortificado Jeronymo de Albuquer-
que. 

Foi notável o alvoroço e grande alegria com que forão 
recebidos dos companheiros ao estrondo de muitas bocas de 
fogo, que publicarão e fizerão mais plausível a sua chegada. 
Desembarcárão com seu commandante os soldados e toda 
a mais comitiva: e, feitas as primeiras ceremonias de urba-
nidade e politica, depois de lhes dar os parabéns da ante-
cedente victoria, mandou lor Alexandre de Moura a sua 
patente a Jeronymo de Albuquerque, pelo qual sendo ouvida, 
se mostrou muito pouco satisfeito da desattenção que se 
tinha aos seus serviços, sujeitando-o a alheias ordens, quando 
se achava em tempo e com capacidade o merecimento de 
distribuir as próprias, continuando a mesma empreza a que 
dera principio muito á custa de sua valentia e reputação da 
sua pessoa. 

Passou esta desconsolação, do commandante aos sol-
dados; houve parcialidades, e pretendeu um e outro 
partido sustentar a opinião dos seus respectivos cabos, cuja 
desunião não podia deixar de ser muito prejudicial ao estado 
da presente conjunctura. Porém Alexandre de Moura, que 
era menos fogoso, e ainda maior em prudencia, que seu 
mesmo nome, antevendo o quanto poderia ser favorável aos 
Francezes huma tão grande desordem, com o maior desin-
teresse e generosidade de seu animo, á vista de todos os 
officiaes (pie se achavão presentes, certificou a Jeronymo de 
Albuquerque que estivesse descansado, pois debaixo de sua 
palavra lhe promettia a sua retirada para Pernambuco, res-
taurada do poder dos inimigos aquella ilha tque é o para 
que elle tinha vindo^, pelo que lhe promettia deixa-la com 
tudo mais á sua obediencia. 

Satisfeito Jeronymo de Albuquerque com a promessa, e 
livre da desconfiança a que tinha dado occasião o decoro da 
pessoa e não a ambição do mando, passados os primeiros 
dias de descanso tratarão logo das operações militares, a 
que os estimulou o receio que tinhão do inimigo, caso que 
o soccorro de França, que esperava, o fizesse mais formi-
dável que suas mesmas esperanças. Emquanto se não rom-
pião as tregoas e davão principio ás operações militares, 
julgái ão os nossos Padres ser muito conveniente, e assim 
lambem pareceu ao nosso commandante, passarem ao forte 
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de Itapary (■'), possuido já das nossas bandeiras, situado na 
ilha fronteira ao nosso alojamento, paradahi poderem occultos 
praticar com melhor commodidade os Tupynambás, por 
intervenção dos parentes que comsigo levárão de Pernam-
buco, obrigando-os já com dadivas, já com promessas, por 
serem os melhores e mais poderosos auxiliares da colonia 
franceza, e os reduzirem com boas praticas á nossa direc-
ção; e como erão peritissimos na língua, o sabião o uso 
próprio e energia das phrases desta bellicosa nação, muito 
disserão, e melhor souberão engrandecer a generosidade 
portugueza, a real grandeza e poder de El-Rei de Portu-
gal, de quem os Padres erão vassallos, e pelos quaes seus 
parentes Unhão sido defendidos e amparados, trazendo-lhes 
á memoria o bom trato que Unhão recebido dos Padres No-
brega, Anchieta, e Almeida, c promettendo-lhes ficar entre 
elles por Missionários, como seu Rei mandava, se se pas-
sassem dos Francezes á obediencia dos Portuguezes. 

Animados os Índios com as promessas dos Padres, pela 
grande confiança que sempre lizerão da sua verdade e intei-
reza, promettèrão promptos toda a sua assistência em favor das 
nossas armas, ainda que arriscassem nella as próprias vidas, 
com condição porém que os Padres da Companhia, com 
quem se Unhão criado seus avós, vivirião entre elles como 
seus pais e defensores. Esta condição, que enlão ajustárão 
estes índios com os nossos primeiros Padres, he a mesma 
que depois fez a maior parte do Gentilismo de todo este 
Estado, prometiendo vassallagem a El-Rei de Portugal, 
dando-se-lhes por Missionários os ditos Religiosos, como 
consta das noticias mais antigas dos nossos cartórios nas 
reducções que fizerão o grande Padre Vieira, o Padre Souto-
Maior e outros muitos. 

Voltarão os Padres para o nosso campo tão satisfeitos 
como certos das promessas dos Tupynambás, noticia quo 
notavelmente estimou o Capitão-Mór Alexandre de Moura, 
e não tardou mais em se cumprir que o tempo que foi pre-
ciso para proporem os Principaes huns aos outros as con-
veniencias que esperavão debaixo da nossa protecção, e o 
fizerão com tal segredo, que primeiro sentirão os Francezes 
o seu damno do que podessem cuidar de seu remedio. 
Pouco a pouco forão elles experimentando, e muito a seu 
pezar, os effeitos da importante pratica dos nossos Padres, 

(') Actualmente o lugar de S. José. Não ha mais forliíicaçSo alguma. 
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reconhecendo já o grande risco em que ficava aquella Praça, 
vendo-se desamparada totalmente dc hum tão precioso soc-
corro sem as armas dos naturaes. 

Poucos dias erão passados, depois da chegada da nossa 
armada, e apenas Unhão expirado as tregoas, não querendo 
Alexandre de Moura dar mais tempo ao tempo, eu augmen-
tar com elle as forças ao inimigo, que por instantes esperava 
já a chegada da sua armada; para que o seu descuido não 
fosse prova da sua pouca vigilancia e em prejuízo das obri-
gações do seu caracter, quiz dar a entender aos Francezes 
que os não temia, c quo a sua impaciencia lhe não permit-
lia, nem dava occasião a maior demora. Mandou logo a 
Jeronymo de Albuquerque, que com os soldados das suas 
companhias e todos os Índios, assim de Pernambuco, como 
os da Ilha, auxiliares já das nossas armas, assistidos dos dous 
líeligiosos nossos Padres, passassem a sitiar os Francezes 
dentro da sua mesma praça, emquanto ello por mar com 
todo o resto da armada lhes fechava totalmente a barra, o 
lhes tirava por huma vez as esperanças de lodo e qualquer 
soccorro que podessem receber dos seus. 

F.xeculárão-se estas ordens com a maior promplidão, e co-
nheceu o General da Praça, Monsicur de la Ravardière, o seu 
perigo, vendo-se cercado dc lodos os lados, sem índios para 
o serviço e conservação de sua colonia, perdidas já as esperan-
ças de navios que lhe podessem trazer de França o muito de 
que necessitava aquella Praça para huma rigorosa defensa; 
querendo, como acertado e prudente Governador, salvar as 
embarcações que ainda tinha no porto, a guarnição e fazenda 
dos moradores daquella Cidade, antes que a desesperação 
lhe occasionasse maior ruina e o fizesse aceitar por força, o 
(pie podia com tempo negociar com vantagem c com algum 
partido decoroso, e conhecida conveniencia dos seus nacio-
nacs, a quem isto pareceu por então melhor que o risco a 
que se punhão na resolução de algum assalto. Julgando 
também pouco credito da sua reputação o querer defender 
o alheio, que lhe não pertencia, com perigo de perder o 
próprio que justamente possuía; expedidos os primeiros 
commissarios, por ultimo assignou hum termo perante Ale-
xandre dc Moura, pelo qual estava prompto a despejar aquella 
Ilha com os seus que o quizessem seguir, permittindo-se-lhes 
as fazendas e dando-se-lhes as embarcações necessárias 
para o seu transporté á França, que só tardaria o tempo 
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que fosse preciso para o seu aviamento e total embarque, 
conforme a capitulação já feita com Jeronymo de Albu-
querque. 

Foi fafiil ao nosso Commandante conceder e firmar o pe-
dido, menos a artilharia c munições de guerra, que essas 
reservava elle, como frutos de huma batalha sem sangue 
e de huma victoria sem perda, com não pequena gloria do 
respeito que neste dia alcançarão as nossas bandeiras. 
Mandou logo o Capitão Henrique Affonso, que com os sol-
dados da sua obediencia entrasse e tomasse posse da forta-
leza, que visto estar já por El-Rei de Portugal, recolhidos os 
Lizes de França, mandasse logo arvorar as suas Rcaes 
Quinas para testemunho authentico da posse que tomava 
em nome de seu Soberano, a quem por direito de conquista 
já muito antes pertencia aquella Ilha, como o mesmo Ge-
neral La Ravardiéreconfessava altribuindoá injustiça da causa 
que até alli defendera a pouca ou nenhuma prosperidade da 
sua fortuna. Presidiada já a fortaleza com 170 soldados das 
nossas companhias, desembarcou Alexandre de Moura, c na 
companhia de Jeronymo de Albuquerque e Diogo de Campos 
foi recebido do Governador e mais Francezes com os termos 
da urbanidade e politica muito própria desta nação, rece-
bendo com jurídica e solemne entrega todas as munições dc 
guerra que se achavão nos armazéns, reservando-se as fa-
zendas, como bens exceptuados aos interesses daquella 
Companhia. 

Primeiro que tudo mandou aos nossos rendessem as 
graças ao Senhor dos Exércitos, e á Virgem Senhora da 
Victoria, nomeada já Padroeira daquella Cidade. Tratou-se 
logo do concerto dos vasos, que havião servir do trans-
porte aos Francezes, e embarcados estes com os viveres, e 
fazendas, exceptuados os que quizerão ficar, se embarcarão 
com os seus officiaes menos Mr. de la Touche, que quiz 
acompanhar na armada para Pernambuco a Alexandre de 
Moura, assistido sempre das maiores attenções dos nossos 
cabos, por se fazer de todos credora a politica desta nação, 
disfarçando todos no semblante a impaciencia, que repri-
mião no peito, indo-se apartando de huma Cidade, de que 
pouco antes tinhão sido senhores. 

Desassombrada já dos Francezes aquella Ilha, entrou o 
Capitão Alexandre de Moura a repartir pelos Indios muitos 
o grandes premios, agradecendo aos Principaes e seus vas-
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salios a grande fidelidade, com que tinhão ajudado aos Por-
tuguezes: e como os Religiosos da Companhia de Jesus 
tinhão sido o principal instrumento de se passar á nossa 
devoção e obediencia aquella nação, abandonando total-
mente o partido da França, lhes agradeceu com as maiores 
mostras dc distineção o grande e importante serviço que 
tinhão feito a seu Rei, a quem lhes promettia fazer presente 
o seu grande zelô e lidelidade, de que depois passou verídico 
testemunho na seguinte certidão dada aos nossos Padres, 
cuja copia tirada do seu próprio original, he como se segue: 

« Alexandre de Moura. Certifico, que mandando-me Sua 
Magestade á conquista do Maranhão lançar delia os Francezes 
que a tinhão oceupado com huma fortaleza, com 17 peças 
de artilharia, c 200 soldados, e muitas aldeas do Gentio á 
sua obediencia; e parecendo ao Governador Gaspar de 
Souza e a mim serem necessários os Padres da Companhia 
para levarem índios das suas aldeas, para melhor ter effeito 
esta pretenção; pedirão ao Padre Provincial Pedro de To-
ledo, propondo o muito serviço que se fazia a Déos e a 
Sua Magestade nesta jornada ; o qual, visto ser de muita 
importancia o que se lhe pedia, deu o Padre Manoel Gomes 
e o Padre Diogo Nunes com 300 índios frecheiros. 

« Chegando ao porto do Ceará me pareceu serem necessá-
rios mais Índios daquella nova povoação, e por terem mais 
conhecimento da terra e Gentio, pedi ao Padre Manoel Gomes, 
Superior da missão, fizesse nisto todo o possível, e encom-
mendou o dito Padre o negocio ao Padre Diogo Nunes, in-
signe na lingua brazilica, e levárão mais 70 frecheiros. 
Chegando á barra do Maranhão já tarde, me pareceu que 
era necessário na mesma noite desembarcarem os ditos 
Padres com todos os seus índios, e o Sargento-mór com 
150 soldados e com cinco peças de artilharia, em hum posto 
conveniente para melhor defender-se a entrada da barra, e 
ficarem superiores ao soccorro que viesse á dita fortaleza, 
e os ditos Padres mandárão logo recado a alguns Índios 
Principaes, os quaes acudirão, e o recebêrão com as armas 
nas mãos, bandeiras arvoradas, e charamellas, e outras 
festas ao seu modo, e lhes fizerão as praticas necessárias 
para os reduzir á nossa devoção. 

« E foi isto de muita importancia, para mais depressa se 
entregarem os Francezes, vendo-se desamparados do Gentio 
e com todos os portos tomados, por onde lhes podia vir soe-
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corro : e cm todo tempo que lá estive se occupárão os ditos 
Padres em dar noticia da nossa Santa Fé ao Gentio, doutri-
nando-0, catechisando-o, e baptisando-o: cumprindo com 
suas obrigações na salvação das almas assim dos Portu-
guczes, prégando-lhes e confessando-os, como pelos povos 
dos Indios ; levantarão cruzes e igrejas, e lhes fazião suas 
pregações, e missas cantadas, e exercitavão-sc nas obras 
de misericordia, curando aos doentes com muita caridade; 
procedendo os ditos Padres assim na armada, como na to-
mada da fortaleza, e na salvação das almas muito bem, não 
perdoando aos trabalhos, nem de dia, nem de noite, ha-
vendo muitas e perigosas doenças no Gentio; e nas cousas 
de guerra ajudárão, quanto sua religião o permitto: c mere-
cem que Sua Magestade lhes mande agradecer o muito ser-
viço, que nesta jornada lhe fizerão. E por me pedirem a 
presente lhes mandei passarna verdade, eassim o juro pelo 
habito que recebi de S. Bento, de que sou professo. 

«Setúbal, 20 de Outubro de 1620.—Alexandre de Moura.» 
Até aqui a certidão fielmente copiada da original reco-

nhecida pelo Tabellião Gaspar Pereira, que certifica ser o 
próprio signal do Capitão-mór Alexandre de Moura. 



CAPITl LO \. 

DO QUE OBRARÃO OS PÓRTUOUEZES DEPOIS DA. SAHIDA 

DOS FRANCEZES, E DO MUITO QUE TRABALHARÃO 

OS NOSSOS PRIMEIROS MISSIONÁRIOS NA 

CONVERSÃO DAQUELLAS ALMAS. 

Senhores já da Ierra os nossos Portuguezós, e contentes 
com a nova conquista, vendo-se cm estado de poderem 
sem estrondo da guerra gozar livremente do socego e 
frutos de huma paz tranquilla, enlrárão a licenciar-se pelo 
districto da Ilha em ordem, a que na distribuição da terra 
que prccisameute se havia repartir pelos novos povoadores, 
soubessecadajiumo que pedia; medindo-a, ou já pelo gosto ou 
já pela conveniencia de seu maior interesse; convidava ahuns 
a frescura dos matos cortados dc excellentes riachos, de cla-
ríssimas e nevadas correntes, formando as mesmas arvores 
deliciosas alamedas, onde podessem a furto dos raios do 
mesmo sol temperar os ardores da maior calma banhando-
se no cyristalino das suas correntes, se he que não que-
rião antes dormir ao agradável estrondo de seus suaves 
murmurios. 

Divertião-se outros na caça já terrestre, por abundar do 
muitos porcos do mato, veados, pacas e cotias, que equi-
valem aos coelhos c lebres de Portugal; outras vezes na do 
ar, sendo por extremo grande o numero de rolas, pombos 
torcazos, patos silvestres (mais saborosos que os mansos), 
jacus, e mutuns, que na grandeza se igualão aos nossos 
perus, e não são dc muito inferior gosto ; grande diversi-
dade de papagaios c aráras, abundancia de garças pela 
praia, de huma cor alvíssima, não poucos guarázes vestidos 
de finíssimo escarlate, o quantidade de massaricos; humas 
e outras caças agradáveis ao gosto, recreativas á vista, o 
todas divertimento honesto á destreza dos tiros, e alvo 
certo das suas armas. Os que com menos trabalho se em-
pregaváo na pesca, erão os que tiravão maior conveniencia, 
porque era tal a abundancia de peixe, que com menos custo 
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sc provião com facilidade ilc singulares e deliciosos pescados 
com qué a mesma eleição brindava o gosto e satisfazia com 
grandeza ao mais delicado appetile. 

.lá excedião os limites de férias recrealivas as licenças 
militares dos nossos primeiros conquistadores, porque já 
o Capilão Alexandre de Moura, desejando dar cunipiiinenlo 
á palavra (pie dera a Jeronymo de Albuquerque* de se reti-
rar a Pernambuco, lançados (pie fossem fora os francezes, 
cujo governo precisamente lhe havia cahir nas mãos, man-
dava recolher os soldados para estabelecer naquclla cidade 
o que lhe parecesse mais preciso antes da sua promettida 
retirada. 

Primeiro que Indo pedio aos Padres Manoel Cómese Diogo 
Nunes quizessein por serviço de Déos e dc Sua Magestade 
ficar para a conservação daquelles Índios, a quem pouco 
antes se linha prometlido a assistência dos mesmos Padres, 
como para o bem espiritual das suas c também das almas 
dos Portuguezes, que como soldados sc poderião facilmente 
desmandar, a não terem quem com praticas santas e ad-
moestações espirituaes reprimisse o orgulho dc seus licen-
ciosos genios. 

Duvidarão os nossos Padres ficar por então, pela ordem 
que Irazião do Padre Provincial para irem cm pessoa na 
mesma armada, acabada que fosse aquella conquista, a in-
forma-lo da necessidade daquelles povos, para que chegada 
(pie fosse a licença do nosso Reverendo Padre Coral se fun-
dar a Missão, e conforme o nosso Instituto, podesse man-
dar logo suflicientes sugoitos, que a podessem estabelecer 
com maior commodidade das aldeas, c não menos proveito 
espiritual dos moradores da cidade; porémforão taes os pro-
testos, e Ião convincentes as razões do Capilão-mõr sobre 
os perigos em que licavão aquellas povoações, que se virão 
os Padres obrigados a ceder e a ficar, informando por caria 
de tudo ao seu Superior, e esperando delle a ultima decisão 
daquelle imporlanlissimo negocio. 

È como os Reverendíssimos liarbadinhos francezes sc ha-
vião retirado para frança, c os Capuchos de Santo Antonio, 
Capellães da armada de .leronyino dc Albuquerque, para Per-
nambuco, ficando desoecupado o Hospicio e Capella, quo 
tinha sido destes exemplares servos de Déos, fez delle mercê 
o Capitão-mór em nome de Sua Magestade aos Religiosos 
da Companhia, que he o mesmo lugar onde hoje se acha 
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fondado o nosso Collcgio da Virgem Senhora da Luz, junio 
onde depois esteve p Carmo Velho ¡ porque pretendendo os 
Padres fundar hum Recolhimento na cidade do Maranhão no 
auno de 1752, junto ao Rosario por detrás da cercado nosso 
Collegio, mandando (pie cavassem naquelle sitio para verse 
descobrião alguma pedra para a nova fabrica, não tardou 
muito que não fossem apparecendo huns como alicerces com 
seus reparlimentos por modo de corredor, do que se apro-
veitarão para o edifício do sobredito Recolhimento, com não 
pequeno credito do zelo de tão santa obra. 

Repartidas as terras e chãos pelos Portuguezes, conforme 
as suas petições, formou logo o Capitão-mór o corpo politico 
da Republica, nomeando os sugeitos, que lhe parecerão mais 
aptos a serem membros do Senado daquella cidade, dando 
todas as providencias necessárias para o bom governo delia 
e não faltando a todas aquellas disposições, que lhe parece-
rão mais accommodadas ao seu melhor estabelecimento , 
afim de que se mantivessem em paz e justiça, segundo o 
methodo, que a sua prudencia arbitrou conveniente ás cir-
cumstancias do tempo e ao bem commum daquelle povo. E 
para que no recinto de huma só ilha sc não estreitasse a 
grandeza de hum coração tão avultado, expedio logo para os 
confins da boca do grande Bio das Amazonas da parte do 
sul a francisco Caldeira Castello Branco com 150 soldados, 
para fundar huma fortaleza no lugar onde depois fundou 
este grande Cabo a cidade do Crão-Pará; ordenando-lhe no 
seu regimento, que menos com a guerra, e só com a paz re-
duzisse todo o Gentio, que encontrasse pelo caminho, con-
vidando-o já com premios ou já com a protecção e ajuda das 
nossas armas. 

Estes os preliminares da sabia conducta de Alexandre dc 
Moura, que para ser em tudo acertada a quiz por ultimo 
firmar com a maior de suas heroicas acções, largando com 
animo cavalheiro e desinteresse poucas vezes praticado , 
todo o governo daquella conquista, que pela sua patente 
lhe competia, nas mãos e direcção do illustre e benemérito 
Capilão-mór Jeronymo de Albuquerque, emquanto Sua Ma-
gestade não mandasse o contrario do que até ali sc tinha 
obrado; e preparado de todo o necessário para a sua via-
gem, despedido dos amigos e companheiros, lhes recommen-
dou muita obediencia ao seu commandante, da qual pendia 
a conservação daquella conquista, onde se admiravão ainda 



frescas as insignes memorias da sua valentia: c de volta para 
Pernambuco, levando comsigo La ltavardiére, chegou á cida-
de de Olinda aos 5 dc Março de 1616, onde recebeu os para-
béns do seu General cheio de gloria c acompanhado da 
fama de seu esclarecido nome. 

Desembaraçado já o Albuquerque das sugcições de subdi" 
lo, entrou logo a obrar como Governador independente. 
Era elle de hum animo superior e elevado, e como vio aquel-
la cidade formada de tão humildes principios, quiz mostrar 
aos estranhos que os Porluguezes tão facéis erão em con-
quistar como promptos eih edificar, motivo por que ordenou 
aos moradores mudassem a antiga fabrica daquelles tugurios 
em edificios mais asseiados, que na correspondencia, e boa 
arrumação das ruas fizessem aquella povoação, se não 
soberba, ao menos com melhor direcção e aparato re-
partida; c para que a falta de exemplo lhes não entibiasse 
os ânimos, mas, antes animados delle, forcejassem todos por 
adiantar e pôr ew mais agradável forma os seus edificios: 
deu logo principio ao palacio, que ainda hoje serve de morada 
aos Governadores com mais algumas obras, que depois se 
fizerão de taipa de pilão, tão forte que equivale á mesma 
pedra e cal; e despertando em huns a actividade dos outros 
com universal emulação, ajudados da diligencia dos índios, 
levantarão as suas moradas, que ainda que de taipa de vara 
naquelles principios formárão huma bem regulada cidade, que 
depois sc forão augmentando em melhor ordem c materia 
pelo decurso do tempo. 

A cidade conservou sempre o antigo nome de S. Luiz, cuja 
imagem ainda hoje existe na Cathedral para estimulo da pie-
dade e para memoria da valentia portugueza. Ao mesmo 
tempo que ao politico e temporal correspondia com avulta-
dos augmentos da nossa fé ao edilicio espiritual em que os 
obreiros da Companhia, não sendo por então mais que dous, 
trabalharão com tão grande fervor e actividade, que erão 
quotidianos os frutos o copiosas as colheitas de seu incan-
sável zelo. 

Já dissemos constar de 27 aldeas a ilha do Maranhão no 
tempo ein que a possuirão os Francezes, humas de -400, e 
outras dc 500, e algumas de 000 almas. Dc sorte que pelo 
computo das listas que tirarão os Francezes, tinhão ás suas 
ordens 12,000 homens, como consta da relação do Heveren-
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do Superior dos Capuchinhos, o Padre Claudio Abheyille (' , 
nomeando as ditas aldeas pelos seus nomes-, que posto dege-
nerassem na pronuncia pela penca pericia da língua que em 
tão pouco tempo não era fácil alcançarem aquelles seraplii-
cos Missionários, sempre porém o numero se podia ajusiar 
com o computo verdadeiro de seus habitantes, quede ordi-
nario coslumão exceder a resenha, c passarem muitos por 
alto nas mesmas listas. 

.lá se deixa ver que tão excessivo algarismo era despro-
porcionado ás forças dos nossos dous fervorosos Missionários; 
comtudo dc tal sorte souberão distribuir o tempo, regulando 
os dias á proporção das povoações, que o seu zelo a lodos 
abrangeu, e a ninguém faltava a sua caridade*. 

Foi objecto da sua primeira diligencia diminuir o nume-
ro das aldeas, para que, juntas cm menos povoações, po-
dessem ser melhor assistidas, e doutrinadas pelos Padres, 
que para o mesmo lim mandarão erigir igrejas onde podes-
sem administrar Sacramentos, celebrar sacrificios, e ensinar 
os dogmas da nossa fé, pelo methodo que para isso trazião, 
conforme o louvável costume das nossas aldeas do Brazil. 

Erão os operarios insignes c grandes mestres no seu apos-
tólico ministerio, por isso não perdoavão a diligencia algu-
ma que podesse conduzir ao bom regimem e instrucção da-
qucllas almas. Erão destros nas linguas dos Tupynambás 
(com especialidade o Padre Nunes), que com as frequentes 
praticas que lhes fazião, os adiantavão muito na observancia 
da lei que professavão e pretendião professar os que ainda 
não passa vão de cathecumenos.. 

Todos os dias dc manhãa ode tarde fazião ajuntar na igreja 
Os meninos e meninas, aos quaès juntos, em voz alta man-
davão repelir as orações, rematando sempre com a Salve 
Rainba e Hemdito, cantado pelas melhores é mais agradá-
veis vozes dos seus ncophitos.Nos domingos sojuntavão todos 
cantes dc entrar a Missa resavão a santa doutrina, ouvião 
a explicação dos divinos mysterios e assislião ás Missas quo 
nos dias clássicos erão cantadas e acompanhadas de muito 
bom e ajustado som de charamellas, para o que tinhão tra-
zido já ensinados alguns dos Tupynambás no tempo que esti-
verão em Pernambuco, o que tudo convidava os mesmos 
Índios, que pela sua natural preguiça são de ordinario pouco 

(*) He autor da interessante—Historia da Missão dos PáSf'es CèpiichinKos 
na ilha do Maranhão— impressa em Paris no annu de 101'i. He mui rara. 
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affectos a qualquer trabalho. Nestes, e seinelliantes exer-
cícios, gastavão louvavelmente o tempo, não se descuidando 
de assistirem com sua costumada caridade aos enfermos, 
curando-os nas suas enfermidades e ajuntando aos remedios 
do corpo as mais importantes e eflicazes medicinas da alma. 

Assim discorrião estes dous anjos, cobrando cada vez 
mais forras para a velocidade dos passos, a que os condu-
zia o fogo de seus abrazados espíritos.■ nao tallando de aeu-
dir de (piando eni quando aos i'ortuguc/.es da cidade, ou-
vindo-os dc confissão, e fazendo-llics praticas espirituacs, 
qpe mais os conduzissem á emenda das vidas o ao bem e 
proveito de suas almas. 

A primeira Missão ou residencia, que fundarão mais juntó 
a cidade para commodidade dos moradores, foi a quo 
derão o nome deUçágoába (*), onde com os da ilha aldearão 
os Índios que tinhão trazido de Pernambuco, e como esta 
houvesse de ser a norma das mais aldeas, nella eslabelecêrão 
todos e os mais costumes que podessem servir de exemplo 
aos vizinhos, e de edificarão aos estranhos. Era preciso 
acudir com mais cuidado aos Portuguezes, que na cidade 
necessitavão de maior frequência dos Sacramentos, de 
sermões e. mais ministerios, em que se costumào oceupar os 
filhos da Companhia: c para que alalia de assistência con-
tinua os não privasse de hum tão importante soccorro, 
ajustarão entre si os nossos Padres, que um ficasse na casa, 
e o outro discorresse pelas aldeas, para que nem a huns 
nem a outros faltasse em algum tempo o pasto espiritual 
distribuido igualmente por todos, sem que o cuidado dos 
ncophitos privasse aos moradores dos interesses da alma, c 
das conveniencias do espirito. Fizerão com que as mais 
aldéas se governassem pelo methodo dos aldeanos de Uça-
goába, pondo em cada huma delias hum catechista, que 
fizesse na ausencia do Missionário doutrina aos pequenos, e 
instruísse aos adultos, para o baptismo no perigo de morte. 

Erão muitas as consolações que os fervorosos filhos de Santo 
Ignacio experimentavão no meio de tantos trabalhos, gas-
tando nestes santos gyros as forças com notável fruto da-
quelles Índios, (pie nas suas mãos acabavão o curso desta 
vida. e alcançavão por meio das sagradas aguas os descansos 
da eternidade. O que sabia a visitar as povoações discor-
ria a pé, sem companheiro mais que o Santo Christo, que 

(') Kc hoje a pnvnaiTio e freguezia deVmhaes, antigamente villa. 



lhe adoçava o laborioso de lanías fadigas, sem mais trem, que 
o Breviario e bordão, c o altar portátil que carregavão dons 
índios. Consolava a Imns, animava a outros, e a todos soccor-
ria ou na vida ou na morte com os'meiosmais convenientes, 
e com as assistências mais próprias da sua grande caridade. 

O que ficava na cidade assistia aos moribundos, ou-
via de confissão aos que buscavão a nossa Igreja, e nella 
os praticava nos dias de sermão, especialmente na Quares-
ma precedendo procissão de penitencia: tomando dc então 
principio o louvável costume das sexlas-feiras, que ainda 
hoje se observa nos nossos Collcgios, a que também assistia 
muita gente das aldeas, pasmados todos das ceremonias 
daquelles dias, o que os ajudava muito na crença dos Divinos 
Mysterios, por ser mais fácil entrar-lhes a fé pelos olhos, 
que pelos ouvidos. No fim da Sagrada Quarentena sc 
ajnntavão. e ambos fazião as funeções da Semana Santa. 
Tudo sc obrava ao som de vozes com grande ternura, a quo 
os incitava a memoria de tão devotos e enternecidos Passos, 
regalando em hum destes dias os presos com as esmolas, que 
tiravão pelo povo , não se descuidando entretanto dc os 
visitar c consolar nos seus trabalhos e prisões ; e para que 
mais succintamente se veja o muito que estes fervorosos 
Missionários trabalharão na vinha do Senhor, e salvação dos 
próximos, do primeiro dia que sahirão de Pernambuco até o 
tempo que seseguio ao nosso estabelecimento na Ilha do Ma-
ranhão, quero aqui trasladarfiebnente acarta qucoPadrcSu-
perior Manoel Gomes escreveu ao Padre Provincial doBrazil. 

« Muito Beverendo Padre Provincial.— Depois que com a 
benção dc Vossa Beverencia nos despedimos desse Santo 
Collegio, sahimos do Arrecife huma segunda-feira 5 de Ou -
tubro de 1615, c como montámos os baixos de Santo Anto-
nio com ventos geraes e bonançosos, caminhámos ao 
Nordeste, mudando os rumos muitas vezes, por não trazer-
mos pilotos, que soubessem os fundos aos baixos, dando a 
Deos muitas graças, por nos trazer por cima delles, e nos 
metter nas barras sem sabermos os canaes, nem por onde 
vínhamos. Eu dizia todas as tardes as Ladainhas c com 
Padre Nossos c Ave Marias chamávamos em nosso favor os 
Santos, a quem os navegantes costumão encommendar-se, 
acerescentando sempre no fim—Nosso Padre Santo Ignacio—; 
e para que o dia fosse todo de Deos, começava pela nianhãa a 
visitar os nossos Índios enjoados e que adoecião de saram-
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po, mandando-lhes fazer de comer e rcpartindo-lhes, pcrmit-
tindo Deos que cu não enjoasse para poder servir do enfer-
meiro a elles e ao Padre Diogo Nunes, meu companheiro, 
que toda a viagem padeceu esta molestia. A poucos 
dias de nossa navegação andámos mais amarrados á terra 
para que a corrente das aguas, que era mais que extraordi-
naria, nos não levasse ao Norte do porto do Ceará, onde 
desejávamos tomar língua do que no Maranhão passava. 

« Ao dia seguinte nos amarrámos na boca delle, (pie está 
cm altura de tresgráos e um sesmo. A' tarde sahi á terra, 
em a qual posto de joelhos, olhando para a banda onde 
me disserão estava huma Igreja de índios, tres leguas de 
distancia, em que está enterrado o nosso Hemavcnturado 
Padre Francisco Pinto, venerando-o com toda a reverencia 
que pude, encommendei-mc a elle, lembrando-mc do muito 
espirito com que elle começou esla Missão, de que eu por 
então não mereci ser companheiro. 

« Fallei com os índios, que acudirão á praia a saber da 
novidade dc tão grande armada em seu porto, e pela devo-
ção que ao venerando Padre tem, me fizerão força para me 
levarem á sua aldèa. Diflicultei a ida por razão da distan-
cia, e porque nos havíamos fazer a vela na manhãa seguinte. 
Instárão-me que me levarião em rede, vim a concerto, que 
iria a pé, se me largassem os ossos do nosso Padre Fran-
cisco Pinto; o que não quizerão e allirmárão os havião de 
defender com as armas, se llfos quizessem tirar, persuadi-
dos que os céos deixarião de lhes fazer mimos o mercês, 
se a isso consentissem e assim o tinhão experimentado, que 
faltando-lhes algumas vezes, annos inteiros, chuvas c por 
essa causa os mantimentos, frutos e frutas; e depois que 
em sua Igreja o agazalhárão não lhes faltou chuva nem sol 
a seu tempo, e quando os ameaça essa falta se vão á sua 
sepultura, e fallando com o servo de Deos, dizem: — Pai 
Pinto, dai-nos chuva ou dataos sol—conforme a sua necessi-
dade, como se fora elle senhor dos tempos, e Deos para 
honrai' seu servo e mostrar quão aceita lhe he esta Missão, 
lhes concede tudo á medida dos seus desejos; e fallando 
com Martim Soares, Capitão-mór do Ceará, diflicullou tanto 
tirarem aquellas reliquias como carecerem dos favores que 
os Céos lhes fazem por seus meios, e eu agora conheço que 
fui seguro em pedir encarecidamente ao Vigário Batthazar 
•loão, quo de caminho estava para esta Capitania, que sc 
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podesse, os tirasse do noite secretamente c os levasse a 
essô Collcgio, por me parecerem as mais ricas pedras pre-
ciosos que estas partes podem dar, epara que á vista desses 
ossos simios se aecresccntc nesses Padres e Irmãos o zelo 
da salvação das almas, e venlião levar ao fim tão gloriosos 
principios. 

"Desamarrados deste porto viemos navegando por Lesnor-
désfcS; mudando os rumos conforme as ondas; e huma 
quinta feira 15 do mez chegamos ¡i baria do Perea; que 
está em altura de dons gráos c cinco minutos, mandando 
o Capilão-mór ao Sargonto-mór Diogo de Campos com os 
navios pequenos sondar a barra, e que ao outro dia tivesse 
ilnas halisas postas nella para entrar a armada pelo meio 
acima, e assim o fe/..- o finalmente entrámos no porto do 
forte de S. Luiz. e os Indios se forào alojar junto a hum 
monte, em o qual o Capitão-mór mandou fazer hum forte, 
a que pozOrão o nome São-Thiago. em hum lugar alto c 
accommodado para castigar os navios que sem ordem qui-
zessom entrar ou sabir. Nós também nos accommodámos 
ahi perto cm hum lugar muito apto para repelir as embosca-
das. Logo lodos os moradores c Índios Principaes da ilha nos 
receberão com presentes e refrescos, vindo depois em pessoa 
pedir quizessemos aceitar agazalho em suas povoações. 

« Entrados (pie fomos no forte, jà tomado S. Luiz, 
quiz o Capitão-mór que a.primeira Missa que se dissesse 
na igreja fosse solemne, como foi, cantando-se a dons coros 
e com charamellas. Houve pregação, e em todos hum ge-
ral applauso e agradecimento a Deos Nosso Senhor, por nos 
ter livrado de tantos perigos na viagem e das pazes com 
os Franrezes, feitas com posse pacifica do forte de S. 
Luiz. Os Principaes que no forte deSãoThiago nos tinhão vi-
sitado, o tornarão a fazer, pedindo-nos quizessemos ir ás 
suas povoações levantar novas cruzes c igrejas, c declarar-
llies pela sua língua os mystcrios de nossa santa fé, com 
mais clareza que os llevercndos PadresDarbadinhos, pora 
não saberem ; c fazè-los Christãos, allegando huris serem 
os primeiros que isto tinhão pedido, outros o conhecimen-
to antigo (pie de nós tinhão, por terem descido de Pernam-
buco, quando os Portuguczes o começarão a povoar; no-
meando os primeiros povoadores, contando os casos tanto 
ao çértO, como sc houvessem passado por seus dias: nem a 
idade, que em alguns passava de cem annos, lhes tirava 
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a memoria, c uniros loinaváo por intercessores alguns In-
dios SCUS párenlos, (pio em nossa companhia vinhfto. Accrcs-
centava em nós os desejos de satisfazer a todos o grande 
desejo que clles mostrarão de se quererem fazer Christãos. 

« Davamos-lhes esperanças do algum tempo virem Padres, 
que mais devagar lhes declarassem os mysterios de nossa 
santa fé, por nós lermos de voltar para Pernambuco: e 
por não ficarem do todo desconsolados, lhes declarava o 
Padre Diogo Nunes os mysterios da fé, dando-lhes noti-
cia do verdadeiro Deos, da bemaventurança, premio dos 
bons, o do inferno, castigo dos ináos; e as lagrimas que a 
alguns vi derramar, magoados do engano em que vivião, 
me fizerão rebentar outras, vendo a tantas ovelhas desejo-
sas de entrar no curral de Cliristo, c serem do seu reba-
nho. No fim da pralica moslravão alguns tanta desconso-
lação de não haverem de gozar do bem que lhes declará-
vamos o haverem de ir padecer penas eternas, que alTirmárão 
fora melhor não nos verem, nem ouvirem, acerescentando 
razões que moverião a (piem menos vontade tivesse de lhes 
satisfazei' a sua. 

« Nas visitase praticas gastámos parte do dia e noite, dan-
do audiencia aos embaixadores, recebendo luins, c despe-
dindo outros; porém Deos Nosso Senhor, com seus secretos 
conselhos, atalhou nossas traças, porque andando nós 
com pensamento de nos embarcarmos, permitlio que viesse 
huma doença de catharros, com pleurizes, que levou muitos 
em dia o meio, c foi tão geral, que a poucos houve que 
não tocasse: e como désso mais fortemente nos nossos, 
era necessário acudir para os confessar e curar, por não 
deixarmos os criados na Igreja com tanto trabalho dos 
nossos Padros, nas unhas dos leões infernaes. 

« Nósnosoccupavamos na saúde espiritual e corporal dos 
enfermos, sangrando-os e dando-lhos outras mézinhasqueos 
desejos de os ver sãos nos ensinavão, e sendo Gentios dizião 
que tudo o que de nós tinhão ouvido era verdade, e 
desejavão levar a cada hum de nós á sua aldéa, para 
que os curássemos e fizéssemos Christãos. Porém sa-
tisfizemos a estes desejos com lhes levantar cruzes altas 
ao som de charamellas, e o Padre Diogo Nunes lhes 
declarava o que representa vão; até que o Senhor que nel-
las derramou seu sangue seja servido, que elles se apro-
veitem dolle, e a nós dè forcas e «rara para o servirmos, 

11 



— 8-2 — 

« Uniu Indio aquém adoeceu a mulher á noite depois de ter 
mos levantado huma cruz, a ella encommendou-se, estan-
do eu ao pó ensinando a doutrina, em voz alta que se ouvia 
portoda a aldòa, como fazíamos todos os dias de manliaã cá 
noite, eclles, huns sahião, e outros rcspondião donde esta-
vão; veio o dito Indio a mim trazendo a mulher doente, 
e postos todos de joelhos, me pedirão que rogasse ao Se-
nhor que nella morreu, lhe desse saúde. 

t Eu toe vi cm grande aperto, porque por huma parle se 
me representava, que se lhe não alcançasse saúde, não 
crerião no (pie lhes dizíamos o ensinávamos; por outra se me 
representava, que só pedi-lo cu, era justa razão para Deos 
o negar. Posto de joelhos, conhecendo os meus pecca-
dos, pedi ao Senhor ouvisse os rogos daquelles (¡cutios que 
nelle. tinhão posto sua esperança. Ouvi-os Deos e sarou a 
mulher como desojavão. Alguns se haptizárão assim adultos, 
m atremis, como crianças. Agora trazemos entre mãos o 
baptismo de hum Principal, morador e senhor que foi das 
nossas terras de Iguarassú, em Pernambuco que, ao parecer, 
tem mais de 100 annos: este aflirma haver pedido nas suas 
doenças a Deos lhe trouxesse Padres que o baptizassem, 
agora diz morrerá contente e seguro. 

« Quando chegámos a este forte de S.Luiz, nosagazalhá-
mos com os Religiosos Francezes de S. Francisco, que se 
trata vão com extraordinario rigor, caridade, humildade o 
zelo das almas, e rcpresenlavão bem a perfeição da sua re-
ligião. Fu os mandei visitar, logo que chegámos, com o 
melhor presente que pude. Files nos vierão buscar ao forte, 
que lie hum pedaço, c isto fazião todas as vezes que a elle 
chegávamos, não consentindo comermos nem agazalharino-
nos cm outra parle, e assim fomos verdadeiros amigos, 
andando á competencia quem havia de mostrar mais amor. 
Agora continuamos com os Religiosos de S. Francisco, Ca-
pellães que 1'orão da primeira armada na mesma fórma. 

8 Esta ilha, que temos corrido, he muito abundante de 
algodão, legumes e mandioca. 

« OGcntio o mais numeroso habita no Pará, que he hum 
famoso rio a mais de 180 leguas deste forte, onde Francisco 
Caldeira foi com 150 soldados fazer huma fortaleza por man-
dado do f.apitão-mór Alexandre de Moura. Tem muita com-
municação com o Gentio desta ilha, e encarecidamente pede 
que vamos lá. (pio nádanos faltará. Por terra he mais perto, 
e vão lambem por mar em canoas. 
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« Ha mullos Tapiñas de muitas nações, das guaesqualorze 
fallão a língua geral dos Tupvnambás, que lie quasi com-
mum no Brazil. Moráo ao longo do rio, e alfirmào-me que 
facilmente ajuntarão trinta canoas. Estas nações trazem guerra 
com outras, que lambem morão ao longo dorio, e às suas 
casas estão sobre a agua como guaritas e recolhem as 
canõas debaixo, e isto fazem para melhor se defenderem. (") 

R Todos são grandes lavradores e para mais nos moverem 
a irmos lá proinettein fazer pazes, largarem as muitas mu-
lheres ficando só com huma. Sustentamo-los com esperan -
ças de em algum tempo verem lá os Padres, ao que res-
pondem, sejamos nós e não morrão piles 0 seus filhos 
primeiro. Todos desejão a agua do baptismo. 

s Falta-lhe o Senhor que, faliyatus em itine.r* sedebat sic 
supra (ontem. A messe está sazonada e a sementeira ma-
dura, resta o — royale Dominam nwssis, ut mittat opera-
rios : o que. eu em nome de todo este Gentío encarecidamente, 
peço a Vossa Reverencia, pois está em lugar de Deos, que. 
como Chrislo nos mande — Laaale relia vestra in rapta-
ram piscium; e vendo eu tanta multidão de peixe, peço a 
todos os Reverendos Padres e caríssimos Irmãos o compa-
nheiros nossos, que deixando o descanso do Collegio, po-
nhão os olhos no sangue e chagas de .lesus-Christo, e nos 
venhão ajudar, etc. — Manoel Gomes. » 

(') São csles os celebres Nlisenga'bas de que falla o grande Padre Antoni» 
Vieira. iNOTA DO AI;T»U.I 



CAPITULO VI. 

DÁ-SE NOTICIA DA TRASLADAÇÃO DOS OSSOS DO VENEKAVFX 

PADRE FRANCISCO PINTO, O QUE DEOS OBROU POR SUA 

INTERCESSÃO, E DO ROTEIRO QUE O SERVO DO SENHOU 

GUARDAVA MA REDUCÇÃO DOS GENTIOS. 

0 fallar esta carta na saudosa memoria deste insigne Mis-
sionário nos despertou a lembrança para tratar, com penna 
menos apressada, da trasladação dos ossos de hum varão 
tão grande, que depois de triumphar da mesma morte, 
mereceu particular recordação seu esclarecido nome, que 
apezar da mesma ingratidão (achaque antigo nas gentili-
dades do Brazil), foi a sua memoria tão grata aos presentes 
como bem aceita das mesmas nações que anteriormente o 
tratarão. 

Não forão só as montanhas da Ibiapaba o glorioso 
theatro das acções heroicas do Venerável Padre Francisco 
Pinto ; porque muito antes tinhão os campos de Jaguaribc 
sido testemunhas do muito que obrou no serviço de Deos 
e corõa de Portugal este varão apostólico. Duas vezes, 
apezar do inimigo commum daquellas almas, tinha elle pisado 
a fragozidade daquelle terreno, que parece só tinha nascido 
para cultivar terras infrutíferas, e para tirar fruto da 
mesma esterilidade. Huma delias, quando como anjo de 
paz a foi annunciar áquelles barbaros, para cabal cumpri-
mento do que muito antes lhes tinhão proposto no anno de 
1597 os nossos Padres Diogo Nunes e Gaspar de S. Peres, a 
requerimento de Manoel Mascarenhas: e o que então faltou 
que forão as solemnidades desse ajuste, foi o que fez agora 
executar a sabia industria do Venerável Padre, capacitando-os 
a asslgnar e jurar com as ceremonias próprias do seu genti-
lismo o contractado; que vinha a ser huma ampla liberdade 
para os Portuguezes criarem nas suas terras os gados 
vaccum, e cavallar. na parte que melhor e mais conveniente 
lhes parecesse, para os poderem extrahir em beneficio da 
Capitania de Pernambuco, que era o descoberto que por 
então delles se podia utilisar. 



uonchiio ò novo embaixador aquella t8o desejada paz, a 
tempo que experimentarão ii.snaturaes Imma rigorosa sccca, 
e era universal a falta de mantimentos pela grande este-
rilidade em que se achavão as suas lavouras. Parecia ditlicul 
toso o remedio, mas era mais ¡pie ordinaria a confiança, 
que os índios tinhão, de que empenhado o Padre havião de 
experimentar abundancia de agua nas suas sementeiras. 

Era a humildade, a que pelo contrario se oppunha a estes 
sinceros, e bem nascidos desejos, porque fundados na grande 
fé que tinhão na virtude do servo de Deos, que não dei-
xava de receiar que a falta do merecimento próprio defrau-
dasse aquellos -afflictos de huma mercê, para que precisa-
mente havião de concorrer as obras admiráveis da Divina 
Omnipotencia. liem desejava elle que o milagre se effei-
tuasse, pôrqrifl ao mesmo passo que as lavouras se ferti-
lizassem, se regassem também aquellas novas plantas, po-

dendo delias brotar muito sazonados c proveitosos frutos, 
de que se pudessem sustentar as famintas almas de tantos 
barbaros; a quem de ordinario, mais o que pelos olhos, 
que oque lhes entra pelos ouvidos-costuma mover os âni-
mos para abraçarem com gosto, e maior segurança as ver-
dades da nossa fé. 

Movido á compaixão o cheio de fé, pondo já de parte os 
receios da sua confusão, pedio fervorosamente a Deos com 
os olhos no céo, eos joelhos em terra, quizesse pela sua 
infinita misericordia acudir a huma necessidade tão ur-
gente, de cujo favor poderião ao mesmo tempo abrirem-se 
as nuvens em abundancia de agua, e os entendimentos dos 
infiéis, para não duvidarem do poder de hum tão grande 
Deos, que com os bens temporaes lhes daria também os 
efernos, que a Santa Lei lhes promettia. 

Cousa maravilhosa ! que o mesmo foi acabar o nosso fervo-
roso Elias a sua supplica, quedesatarem-se os eéns em abun-
dancia de agua, com que dali por diante frutiticárão para 
Deos, e para os homens aquellas terras totalmente seccas com 
os continuos ardores do sol. Foi tão grande o conceito, que os 
índios fizeráo da santidade do Venerável Padre, que dali por 
diante lhe não derão outro nome que o de Amanayara, que 
quer dizer, Senhor da Chuva. Sentindo notavelmente sua 
morte, quando depois sonberão a barbaridade com que os 
Tacarijús lh a tinhão dado. sendo elle tão amante dos Indios, 
como profícuo aos seus maiores interesses. 
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Pôde a terra comer o corpo deste insigne varão nas raízes 
da serra da Ibyapába, onde o tinha depositado a incansável 
diligencia de seu companheiro o Padre Luiz Figueira; mas 
nunca o descuido pôde gastar a memoria, (pie do seu Padre 
Missionário tinhão os Índios naturaes de Jaguaribe. Todos 
estes annos que se passarão depois da sua morte alentarão 
os seus desejos com a esperança, que ainda tinhão, de o ter 
senão vivo, ao menos morto na sua companhia. Despertou 
mais esta sua vontade a grande secca, que por este anno, em 
(pie chegamos aqui com a historia, experimentarão seme-
lhante á passada, em que era tão certa, como inevitável a 
fome, se o seu Padre Pinto lhes não continuasse a mercê de 
lhes dar agua, que a mesma terra aberta em bocas com 
mudas vozes pedia. 

Incitados de huma tão grande conveniencia, tomarão a 
resolução de ir buscar a todo o risco os ossos do seu Ama-
nayara, e para o pòrem em execução determinarão os Princi-
paes dia certo cm que havião de partir; e armados em 
guerra, como se houvessem de conquistar hum grande 
reino, se pozerâo a caminho, e chegarão finalmente ao 
lugar, que pelos signaes era o mesmo que lhes tinha rela-
tado o Padre Figueira. Mandarão abrir a sepultura, e 
acharão o precioso deposito, como thesouro escondido de-
baixo da terra. Mettèrão os ossos com toda a veneração em 
bum caixotinho, que levarão, c partindo alegres para a sua 
terra os collocárão em huma das principaes aldeas daquelle 
districto. 

Procurarão os nossos Padres de Pernambuco haver a si 
humas reliquias, tanto mais veneráveis quanto era maior 
a estimação com que aquelles barbaros as possuião, porém 
nem a diligencia dos nossos os pôde de modo algum per-
suadir, nem o amor dos índios desapossasse de huns ossos 
que sobre tudo eslimavão : porque dizião que na posse 
daquelle corpo estava todo o remedio das suas maiores afflic-
ções ; tendo o sol e a chuva ao arbitrio das suas vontades. 

Dominava entre todos os maioraes daquelle sertão com 
mais autoridade e poder que os outros, o celebre e insigne 
Principal Camarão (')> cujo nome foi tãoattendido dos nossos 
historiadores, pela razão do grande soccorro (pie deu ás 
nossas armas na expulsão dos Hoilandezes de Pernambuco, 
a quem seu mesmo valor foi raio, que além de aterrar, 

f) 0 acme indigííl.i era Piity, ípici »< PorftígiiBzos Induzirá» pOnGamaíiier1 
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não causou pequenos estragos nas dominantes tropas da 
liuilanda. 

Este chefe, que pela maior soberania se fazia mais 
respeitado no Rio Grande; onde tinha huma populosa 
atóte, era por extremo atfeieoado ao Venerável Padre 
Francisco Pinto, do tempo que elle repartió pelos da 
sua nação o saudável pasto da doutrina evangélica com 
hum modo muito próprio do seu amável genio, com o qual 
se fazia querido de torios, c com especialidade do Principal 
Camarão, que por seu grande amigo o tratava ; e como 
então ouvisse com sentimento a morte do Servo de Deos, e 
agora lhe dessem a alegre nova, de que em huma das aldèas 
de Jaguaribe se achavão já trasladados os seus veneráveis 
ossos, convidou os vizinhos, e passou ordem aos vassallos. 
que em dia fixo se achassem todos juntos, para com huma 
apparatosa romaria visitarem todos ao seu grande amigo, o 
Pai Pinto. 

N5o amanheceu dia mais alegre naquellas povoações 
que o determinado para a partida. Vestidos todos de 
gala ao seu modo, da mesma peça de que costumão trajar 
as mais vistosas aves daquelle paiz, que pela diversidade de 
cores não deixava de fazer huma bella perspectiva aos olhos, 
ao mesmo tempo que os fazião mais temidos (ipiaes mitras 
de dragões) as coifas de plumagem, com que se ostentarão 
mui medonhos, ajudados dos arcos e frechas, de que ião 
armados. Poucos dias gastarão na viagem, porque o mesmo 
amor com que buscavào ao seu Padre lhes dava azas para 
caminharem mais ligeiros, até que por ultimo chegarão ao 
lugar onde estava o precioso deposito que buscavão. Postos 
todos de joelhos se abraçou logo o devoto Principal com os 
ossos de seu grande amigo, tão banhado cm lagrimas de 
consolação e ternura, que a poderia causar ainda aos 
mais duros de coração. Isto acabado, como era grande o res-
peito que entro todos os Principaes daquellos sertões tinha 
conciliado este valeroso Indio, assim pela valentia de seu 
braço como pela desi reza na guerra, e grande numero de vas-
sallos com que se tinha feito dos mais poderosos, entrou a 
daríeis, ea passar ordens, quando parece devia estar ás 
do Maioral daqnella aldòa. Tanto pode hum valorcom forças, 
c a tanto se sujeita hum receio sem valentias. 

Mandou logo que todas as aldeas se ajuntassem para ce-
lebrar ao seu modo as exequias do defunto Padre, que nas 
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que sao extraordinarias de pessoa de maior distiueçào, não 
consta mais que dc hum continuo churo por espaço de 
tres dias, a que elles ehamáo Çapiron: o como lambem as 
noites se gastarão nesta piedosa ceremonia, se eoncluio por 
então o ollicio de tres nocturnos, a que as lagrimas mais 
que as vozes pagarão o ultimo tributo aquellas veneráveis 
cinzas. 

faltava ainda dar hum proporcionado lugar para a col-
locação da urna, (pie com maior decencia tinhão já coberlo 
e torrado de um panno azul, que entre tanta penuria bem 
podia supprir os velludos ou pannos de seda mais precio-
sos. .Mandou logo o Camarão edificar huma Igreja de maior 
grandeza c melhor ideada que a antiga; na porta da qual 
depois de acabada se collocou huma formosa cruz, c dentro 
em hum altar, que para isso se fez, se depositarão os ossos 
do venerável Servo de Deos, c para que a sua memoria 
fosse perpetua ñaquelles povos, mandou que todos os ín-
dios das aldèas vizinhas em procissão armados de cruzes, 
os viessem visitar c os da própria aldèa todos os dias pela 
mánhãa e a seu uso lhe viessem dar o lande- Coôma, que he 
como entre nós os bons dias. 

.lá não faltava ao devoto Principal algum outro acto em 
que podesse exprimir ao vivo a grande veneração que tinha 
ao. seu grande amigo, pelo que agradecendo aos índios de 
Jaguaribe a diligencia e affecto com que tinhão trasladado 
aquelles ossos, recoimnendou-lhes muito o respeito com 
que os havião dc tratar, o promettendo-lhes a sua assistên-
cia cm repetidas visitas, se retirou com os seus ao Rio 
(irando, satisfeito de os ter deixado collocados com maior 
decencia e com não pequenas invejas de serem outros os 
senhores de hum tão precioso thesouro. Esta, que para o 
Camarão foi acção própria de sua gratidão e lealdade, foi 
pÁra os índios daquella povoação hum continuo despertador 
da sua lembrança o veneração ao seu defunto Padre, em 
cuja presença se celebravão, como se ostivesse vivo e fosso 
seu verdadeiro Parocho, os casamentos o se ratificavão os 
já celebrados, emqnanto não tivessem Missionário próprio. 

Nem cu sei, (pie os ossos do venerável Padre podessem 
encontrar maior piedade cm ânimos mais civilisados e entre 
nações mais politicas; mas, assim costuma Deos fazer 
grandes, ainda nesta vida, aos seus servos, que por seu 
amor c serviço se quizorão fazer nella pequenos, chegando 
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por ultimo a derramar ó sangue o dar a vida por seu amor 
ein beneficio do próximo ; e porque a grande piedade deste 
Principal foi a que por então abrió as portas á geral ve-
nerarão daquclles povos, seja-me licito em signa! de nossa 
gratidão, fazer deÜQ huma breve o mais bem merecida 
lembrança. 

Foi tão benemérito esto bom Indio da graça da vocação 
com (pie Deos o chamou ao gremio da Santa Igreja, que 
ainda cathecumeno, c não de todo instruido nosmyslerios 
da nossa Santa Fé pelos nossos Padres (com especialidade o 
Padre Pinto), que ás suas Ierras tinhão ido annuriciar a lei 
Evangélica com animo de voltarem, por não poderem ainda 
Gear de assistência, era na sua ausencia o Camarão o melhor 
substituto c o mais apto cate-chista , tomando tão deveras 
á sua conta a instrucção dc seus vassallos, (pie (piando via 
se esfriavão na perseverança do que os Padres Ibes recom-
mendavão, e já christão, depois que vierão os Padres, e na 
sua ausencia, era elle um fervoroso pregador, que não só 
com o exemplo, mas também com a palavra os animava a 
guardar a mesma doutrina que aquellos lhes tinhão prati-
cado ; discorrendo com incansável zelo pelas aldeas vizinhas 
exhortándoos Christãos, para que vivessem como taes, caos 
que via cm perigo do vida, para que morressem como ca-
límbeos, e para que os Pagãos não finalizassem destituidos 
de remedio, os eateehisava c ia dispondo a receber na-
quella ultima hora com agua do Santo Baptismo a segurança 
da salvação eterna; animando-os a morrerem consolados, 
por acabarem filhos de Deos, pelo que sefazião herdeiros do 
céo e livra vão das penas do fogo do Inferno, onde seus avós 
choravão a infelicidade de não terem quem os curasse da 
sua cegueira, e os lavasse das suas culpas nas saudáveis 
fontes do Baptismo. 

F porque via que a falta de Missionário os entibiava na 
mesma fó que aprendião, os alentava o seu zelo com as es-
peranças de que logo virião Padros, que não só a ello, mas 
a todos os mais, que os quizessom e estivessem instruidos, 
os baptizassem. A tão fervorosos desejos satisfez a Divina 
Clemencia por meio de seus ministros, os zelosos Padres 
Diogo Nunes c Gaspar dc S. Peres, (pie apenas chegarão de 
Pernambuco á sua aldôa «lerão principio á sua missão com 
hum bom numero do innocentes o adultos, já capazes, (pio 
baptizarão ; o como o Principal Camarão era a pessoa mais 



abalisada naquelles sertões, pedio elle e o approvárão os 
.Missionários, que o seu baptismo so fizesse com aquella 
solemnidade que pedia o seu caracter o era preciso para 
conciliai' mais respeito, assim ao Sacramento, como ao 
cargo que entre os mais o distinguia. límquanto ello se 
preparava o dava as ordens para sc pôr corrente tudo o que 
entre os termos da sua possibilidade podessc servir a bum 
universal festejo, discorrerão os nossos Padres pelas mais 
aldeas vizinhas, catechisando, baptisando, confessando o 
exercitando os mais ministerios próprios dc seu zelo e os 
mais recommendados do seu Instituto. 

Recolhidos os Padres á povoação, era já chegado o dia 
do solemnissimo baptismo do Principal Gamarão* quo foi a 
Dominga da Ouinquagesima do anuo do Senhor de 4012. 
Ao sabbado á tarde se deu principio com muitas danças e 
mascaradas ao seu modo, que embora bárbaro, não deixava 
também, sendo como era, dc parecer ridiculo. 

Havia flautas dispostas em harmonia de vozes, a que dc 
qúandú cmquando acompanbavão os tamborezinhos que ser-
vião dc compasso aos bailes c dc alegre recreação aos ou-
vidos. Sèguião-se as vozes, que sendo de algum modo gratas, 
só se fazião enfadonhas pela repetição continua das mesmas 
cantigas, accommodadas todas á solemnidade do seguinte 
dia, como he costume entre clles. Dc noite houverão tiros 
o luminarias, que sc gastou toda cm danças, c toque dc ins-
trumentos rústicos, por serem notavelmente inclinados a 
oslas c semelhantes folias; amanheceu o domingo, que 
naquclle dia bem sc podia chamar Paschoa de flores, pelas 
muitas do campo com que estava alcatifado o caminho da casa 
do Principal até á Igreja. 

Sabio elle finalmente vestido dc gala, precedido de hum 
festival acompanhamento, levando comsigo sua mulher o 
filhos o grande numero de vassallos que o seguião. Ghègá-
rão á Igreja, onde o esperavão os Padres, que com a maior 
pompa c ceremonias da Igreja lhe conferirão o baptismo c 
a toda a sua familia. 

Acabada a funeção ao som do toques c estrondo dc algu-
mas cargas, sc recolherão contentes a continuar o festejo 
com que celebrarão o acto e pozerão remato á solemni-
dade. de hum Ião grande dia. 

No seguinte sc celebrou o matrimonio in fada EccLcsim 
com huma das mulheres, quo entre as mais escolheu para 
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sua legitima consorte, despedindo de casa as mais o rece-
bendo neste c nos mais dias muitos parabéns dos vizinhos 
e mais Portuguezes, (pie em distancia de vinte legoas vicrão 
Obsequiar o famoso Principal 1). Antonio Camarão, por se 
fazer de tudo credor o seu bom genio, c relevantes serviços 
que sempre fez aos Sereníssimos lieis de Portugal, motivo 
por que o julgamos merecedor desta particular lembrança, 
para assim remunerarmos o especial affecto que muito além 
da morte consagrou á saudosa memoria do venerável Servo 
de Deos, o Padre francisco Pinto. 

Deni agradecido sc mostrou elle aos Indios de Jaguaribe, 
querendo como tão favorecido de Deos pagar com mão larga 
as obsequiosas venerações (pie tinhão feito aos seus ossos, 
por cuja virtude recebião aquellos paizanos sol c chuva con-
forme a necessidade das suas searas c lavouras, como consta 
de hum summario authentico do testemunhas, assim Portu-
guezesj como Índios, tirado polo Vigário da vara do Rio-
Grande, que todas jurarão, concedia Deos a commodidado 
do tempo aquellos povos, segundo o que pedião. por inter-
cessão do Servo de Deos, c algumas testemunhas aceres-
centão no seu depoimento que alguns velhos que andavão 
nús e senlião por isso maior frio, se queixavão dos outros 
que pedião chuva ao Padre Pinto, com grande prejuízo seu. 

Quero rematar estas saudosas memorias com o que em 
vida lhesuccedeu no sertão da Rabia. Caminhava eilc acom-
panhado dc muitos Indios de volta de huma entrada que 
tinha feito para reduzir á fé aquelles infleis. Era o tempo 
do meio dia, que em clima tão calido, he notavelmente pe-
noso aos caminhantes. Kazia-lhes o caminho mais intolerá-
vel a grande falta de agua, que não podião descobrir, para 
com ella mitigarem a sede e os ardores do sol. .lá muitos 
de cansados e opprimidos da sede se lançavão por terra 
com grande dór e compaixão do venerável Padre, quando 
vio que hum Principal que o acompanhava, chamado Gre-
gorio Dias, lhe pedio instantemente que sc compadecesse 
de seus filhos, que precisamente por falta do agua acaba-
rião ao desamparo. 

Mandou o Padre que sc juntassem todos esepozessem com 
elle em oração; c assim dc joelhos com os olhos no céo, 
soube bater com tal ellicacia ás suas portas, que abertas 
as nuvens se soltarão as aguas c se inundárão os campos, 
com pasmo e assombro dos mesmos índios, vendo-se reme-



(liados por modo Ião repentino e por virtude e meio Ião 
singular. 

E para que não só os Indios fossem mimosos de tão par-
ticulares favores, o foi lambem o Padre Frei Antonio, Reli-
gioso da reforma do glorioso Patriarcha S. Francisco e lillio 
do Capitão Jorge Camello, senhorjdo engenho de Iguarassú. Era 
hum lazaro de chagas, hum miserável esqueleto, o retraio 
da morte, posto já ao desamparo e sem esperança alguma 
de remedio, depois de hum anno de doença; até que recor-
rendo aos Divinos, ouvindo alguns prodigios que Deos 
obrava pelos merecimentos do venerável Padre, se pegou 
com elle com grande fé c devoção, e metiendo debaixo da 
cabeceira huma parte dc seus ossos, não foi necessário mais 
para que as chagas por si se seccassem, e cobrasse o en-
fermo perfeita saúde, recolhendo-se são a Pernambuco, o 
publicando agradecido a especial mercê dc hum tão singu-
lar favor. 

Este o pouco do muito que poderamos saber da virtude 
em vida, e depois de morto da protecção deste apostólico 
varão, a não serem Ião escassas as pennas dos nossos an-
tigos, para escrever o grande numero de suas prodigiosas 
acções, pelas quaes assim como foi o primeiro que abrio 
caminho á gloriosa missão do Maranhão, se fez lambem 
verdadeiro exemplar dos Missionários desta nossa traba-
lhosa Vicc-Provincia, de quem foi perfeito imitador seu pri-
meiro fundador o Padre Luiz Figueira ; aprendendo de tão 
insigne mestre, assim elle como os mais que o seguirão, o 
modo dc estabelecer c fundar tantas c tão populosas Missões. 

Nem he bem que sc duvide ser o venerável Padre Fran-
cisco Pinto hum como principal agente da sua fundação, 
bebendo dc sua rara virtude o grande Padre Figueira 
aquelle apostólico espirito, que depois havia de infundir nos 
companheiros, e deixar por exemplar aos vindouros; con-
correndo ao mesmo tempo no céo (como piamente cremos) 
seu ¡Ilustre companheiro para o successivo augmento de suas 
laboriosas conquistas. E como para estas concorresse com 
zelo incansável a admirável industria do Servo de Deos, 
quero aqui juntar, para ensino dos nossos Missionários que 
se oceuparem cm tirar almas do sertão, o methodo que 
ello usava quando fazia dcscimcnlos e pretendia tirar os 
Gentios da barbaridade em que vivião pelos matos, ou para 
OS aggregar a outras aldéas já convertidas, ou fundar com 



cllcs novas povoações cm que sc podessom rivilisar e mc-
HiOr reduzir ao Cbristianismo c louváveis coslumcs em que 
erão instruidos. 

Antes da entrada a qualquer sertão procurava este zelo-
so Missionário inforinar-so dos mesmos Índios da sua aldèa 
das nações que havia por aquello sertão, da docilidade 
ou fereza do seu genio, se vivião juntos em povoações, 
por modo de commodidade com mais ou menos politica, 
ou se era gente de corso c vagabunda, ou dividida em ma-
gotes: os costumes e vicios a que erão mais inclinados, es-
pecialmente latrocinios, homicidios e bigamias; se erão ini-
migos dos Portuguczcs, e porque; e finalmente se nelles ha-
via disposição para sc poderem aldear, e que meios senão 
mais ellicazcs á sua reducção. Informado miudamente dc 
tudo, entrava logo a dispor maduramente o que julgava 
acconunodado ás cire.umstancias do que tinha ouvido, hu-
mas vezes preparando-se e indo em pessoa, outras man-
dando embaixadores, que erão alguns Indios parentes 
ou vizinhos daquella nação, que pretendia reduzir, que por 
isso buscava sempre ter nas suas aldéas semelhantes lín-
guas para estas entradas; aos quaes depois dc bem instrui-
dos o melhor praticados, entregava alguns premios de 
avellorios, facas, machados, fouces e alguma veste e calção 
do corte ou peça mais subida na côr que no preço, para o 
Principal, por serem as dadivas o melhor instrumento pa-
ra quebrantar os corações destes brutos, sobre animados 
penhascos ; e embora fossem grandes os gastos que preci-
samente fazia com estes descimentos, era maior o lucro no 
valor de tantas c tão preciosas jóias, quaes as almas que 
para Deos se lucravão. 

Assim preparados c instruidos os remetlia o Padre Pinto 
áquella nação, que pretendia descer, recommendando-lhes 
não dissessem logo (pie o Padre os havia ir visitar, para 
que lhes não succedesse entrar a desconfiança, c largarem 
aquello domicilio fugindo para outro, mas que tão súmente 
depois de entrarem, ou com armas cm retirada ou com ellas 
abatidas, o com todas aquellas ceremonias com que entre 
ellos sc annuncia a paz, dissessem ao Principal, o aos seus 
vassallos, que o Padre Imito, que era o seu Missionário, lhes 
mandava muitos Cobccahis, que vale o mesmo entre nós quo 
muitas lembranças, porque era muito camarada daquella 
nação, e que cm signál do affecto, que lhes tinha, lhe man-



(lava aquellos mimos, que os embaixadores dislribuião logo 
conformo a inslrucção do Padre; c nada mais diziâo, espe-
rando que ellos entrassem a perguntar, para quenas respos-
tas lhes podessem despertar a vontade e avivar o desejo, c 
vencidas as diflieuldades da sua natural inercia entrassem 
na resolução de buscarem o mesmo a que o interesse, e a 
sua maior commodidade os convidava. 

Primeiramente pergunlavão pelo Padre, quem era, donde 
tinha vindo, c a que fim; como passavão os Indios na sua 
companhia, que conveniencias logravão, e como erão trata-
dos dos Brancos (assim chamão aos Portuguezes). 

A tudo respondido com energia os embaixadores, bem en-
saiados pelo Padre Pinto, usando com industria das melho-
res phrases o expressões, para lhes inculcar com efficacia 
aquillo a que os pretendião affeiçoar, quo era por então a 
sua maior commodidade temporal, poisa espiritual sc deferia 
para outro tempo quando a mesma occasião abrisse a porta, 
para se lhes propor com fruto a suavidade do jugo, que 
bavião dc carregar, c as máximas da lei que havião de 
seguir. 

Destas tão importantes' praticas resultava commummente 
bum de tres cffeitos: o primeiro, eo mais raro, era respon-
derem com as armas na mão, que não querem nada com os 
brancos, porque sabem dc corto quo os hão do tratar muito 
mal c consumir no seu serviço: o segundo o menos usado 
o dizerem como os Athenienses a S. Paulo Aucliemus Ic dc 
hoc itemrit, que he o mesmo que, considerarei no ponto 
mais devagar: o terceiro c mais ordinario, o mandarem com 
os embaixadores dous ou Ires índios dos mais capazes, que 
com a vista examinassem primeiro o que ouvirão, o que 
significasse ao Padre o grande gosto com que os seus na-
cionaes licavão de o verem nas suas terras. E quando já 
o industrioso Missionário os via na sua presença, não he 
fácil explicar os carinhos e afíagos que lhes fazia, e de tal 
sorte com regalos lhes ganhava os corações, que vóltavão 
contentes c alegres a dizer maravilhas do Padre, do bem 
que erão tratados os índios nas suas aldeas, a quem não 
faltavão com o necessário, c acudião com mais ainda do 
preciso ; o para que o gosto de todos ficasse do lodo com-
pleto, levavão já a certeza dc quando o Padre os havia ir 
visitar, passadas tantas luas: que he o methodo por onde 
regula este Gentio a successiva distribuição e numero certo 
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dos lempos, o algarismo dos mczes, c a numerosa idade 
dos dias. 

Entrava logo o Padre a preparar-se, e todo o preparo 
consistia em avellorios, facas, tesouras, agulhas, pentes, 
espelhos, e outras miudezas desta qualidade, para com ci-
las convidar aquellos barbaros; com isto c com hum altar 
portátil, huma rêde para dormir, e alguma roupa para ves-
tir, se punha a caminho o Servo de Deos arrimado a hum 
bordão, com o seu Santo Ghristo ao pescoço, andando a 
pé muitas leguas, ale chegar ao lugar destinado da sua 
derrota. 

Todos os dias antes de ser noite fazia alto com os índios 
que o acompanhavào, mandava armar o rancho, que era 
huma casa formada de páos e coberta de palha, que para 
tudo dão commodidadc os matos do lirazil: tratavão de co-
zinhar o que entre dia de caminho Unhão morto, ou na caça 
ou na pesca, de que ha abundancia nestas terras, por se-
rem muito destros os índios neste exercício em que rara 
he a vez que voltão sem trazer alguma cousa. Acabada a 
céa á luz de muitas fogueiras, que fazião ao redor da ca-
sa para se defenderem das feras, c de infinidade do mos-
quitos, quede ordinario se não atrevem a chegar junto 
do fogo, se deitavão a dormir até o seguinte dia de madru-
gada, que continuavão a sua viagem. 

Kmquanto os mais dormião velava a maior parte da noite, 
o apostólico varão encommendando a Deos o bom êxito da 
sua pretenção, que era reduzir as almas daquelles Gentios 
ao verdadeiro caminho da salvação, vencendo difliculdades, 
tolerando trabalhos, o sacrificando as forças ao serviço da 
maior gloria de Deos, que entre tantas fadigas lhe adiantava 
o premio cm abundantes c continuas consolações de seu 
espirito. 

Quando já se achava perlo da povoação que buscava, 
despedia alguns índios que levassem a nova de sua chegada, 
c que dissessem desejava muito acha-los todos juntos, 
para os ver c convidar com alguma cousa do que levava. 
Chegado finalmente ao lugar determinado, ia demandar 
alguma casa que estivesse despejada, c que para habitação 
do Padre já Unhão reservada. Mandava armar a sua rêde c 
ia recebendo as visitas, a que se dava principio pelo Prin-
cipal; seguião-se as mais sem outro cumprimento das boas 
vindas que o perguntarem pela sua linguagem: — Erh jo-
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ñeian,— que quer dizer, já vieste, a que o Padre respondia 
pelo mesmo laconismo — xea jorician — já vim. 

Entrava logo o mulherio cada huma com seu presente ou 
de frutas, ou de bebida ao seu modo ; humas a farinha ou 
bejús, que são buns liólos muito delgados de farinha de páo; 
outras a caça do mato ou já assada ou já cozida, ou ainda 
crua ; o que tudo sem dizerem palavra ião pondo ao redor 
do Padre, com a circumstancia de ser obrigado a comer ou 
beber do que lhe trazião, vindo já feito por modo de vianda : 
—sendo a primeira que tocava, posto que levemente, a da mu-
lher do Principal e depois as das outras, pennade desconfia-
rem não só ellas, mas tambemos maridos e parentes; tomando 
por desprezo o não querer o Padre provar da comida ou 
bebida que por obsequio lhe tinhão offerecido. E como es-
tas são de ordinario desabridas, não tinha o bom Missionário 
pequena mortificação cm as provar. 

Acabada esta barbara ceremonia se senlavão todos, c o 
Padre na sua rede, e dava principio aos parabéns da sua 
vinda o Principal, a quem seguiào todos os mais. Tecião 
nas praticas alguns agouros, a que são dados por nature-
za, como, verbi yratia, que virão hum pássaro de extrema 
grandeza alguns dias antes da sua chegada; (pie Unhão so-
nhado com huma grande chuva com a qual crescerão repen-
tinamente os seus milhos, e as suas mandiocas; o que tudo 
erão avisos de que o Padre havia finalmente chegar ás suas 
terras. Seguião-se os trabalhos da sua nação, ou por via de 
guerras ou por calamidade de epidemias, que tudo relata-
va o Principal, com miudeza e circumstancias, dando-lhe os 
mais circumslantcs os amais, com o seu costumado Supi-
rupii —assim he— na verdade. 

A' esta falia respondia o Padre Pinto com outra seme-
lhante, ou por si, se sabia a sua lingua ou por interprete 
se a ignorava; siguiíicando-lhes o grande amor que lhes linha, 
e relatando-lhes por extenso quanto na viagem lhe succedèra 
c com quanto descommodo a em prebende ra, rematando por 
ultimo que o fim de todos estes trabalhos não era outro 
mais que o buscar a sua amizade e tratar de seu bem, pro-
mettendo-lhes a sua assistência para os defender de seus 
inimigos, porque sentia do coração os grandes males que lhe 
tinhão contado. Assim rematava, e ao mesmo tempo entrava 
a repartir os premios que levava: primeiro, pelos Principaes 
e suas mulheres; e depois, pelos vassallos, mais ou menos 



conformo a graduação de suas pessoas, de sorte porém que 
ninguém licasse sem alguma prenda do Padre. E posto que 
o intento de ali o levar era a salvação de suas almas c le-
va-los comsigo para os instruir nos mysterios de nossa 
Santa ffé> nada por então lhes fallava nesta materia, porque 
não queria de golpe inlroduzir-lhes huma mudança de lei o 
terras, que precisamente lhes havia de ser custosa, espe-
rando primeiro que pelos informes dos mesmos Índios, que 
o acompanhavão, se fossem abrandando c afieiçoando as 
vontades daquelles barbaros; circumslancia muito neces-
sária esta para mais se arreigarem no novo modo de vida 
que havião de seguir, por não passarem de hum a outro 
extremo com evidente perigo da sua perseverança. 

Despedidos do Padre, entravãoaconvidaroscompanheiros, 
assim o Principal como os mais, edellcs se informavãodoscu 
modo de vida entre os Missionários, do como passavão o 
erão tratados, e de todas as conveniencias que disto Unhão; 
o como os Índios ião já instruidos de como havião de res-
ponder-lhes, contavão por miúdo a suavidade do trato, a 
commodidade do passadio, a assistência nas enfermidades, 
liberalidade com que erão soccorridos, (piando se vião mais 
necessitados, e finalmente todas aquellas conveniencias que 
ellcs, como experimentados, lhes sabião muito bem explicar. 

O que mais os admirava, e de alguma sorte os movia, era 
ouvirem que os Padres deixavão seus pais, parentes c as 
suas mesmas terras em tão larga distancia pelo respeito dos 
Índios, e ipie, por viverem entre ellcs, Unhão já padecido 
tantos trabalhos e molestias, o que tudo confirmava a dili-
gencia com que o Padre, logo que acabava de rezar, pro-
curava informar-sc dos doentes que havia naquella aldéa, 
buscando-os em suas casas, lanío adultos como a innocen-
tes, ou por si ou pelo interprete que levava, os consolava e 
ia dispondo para o baptismo, que recebião quando já estavão 
para morrer, com grande consolação do Servo de Íleos, que 
allirmava nunca lhe fallára este Divino Soccorro no exercício 
destas trabalhosas reducções. 

Ao tempo que passava de humas para outras casas, sahião 
os meninos a ver o Padre, que os chamava e lançava sua 
benção, junto com algum fio de avcllorio ao pescoço, que de 
pnopoSito levava, o (pie vendo as mãis de uniros, lhe loma-
vão o encontro e lhe offerecião os filhinhos nos braços, que 
elle com grande ternura passava para o.s^seus, e com grandes 
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caricias e affagos os tratava com notável contentamento 
das mesmas mãis; nem já o temor natural da tenra idade, 
nem a novidade do hospede os acobardava para o não 
seguirem, como seguião até á própria casa do Padre, cpic 
a todos contentava e mandava com muito pouco que por 
ellcs repartia. 

Com tão alegre e industriosa conducta se ia entranhandocada 
vezmais o caritativo Missionário nos corações daquelles barba-
ros, c humas vezes as mulheres aos maridos, out ras estes ao 
Principal, persuadião huma e muitas vezes que não convinha 
privarem-se da companhia daquelle bom Padre, que tanto 
cuidado tinha com elles e com tanto carinho tratava aos 
seus filhos; e porque os índios da comitiva do Padre lhes 
tinhão contado e encarecido a sua grande liberalidade, ião 
logo ter com ello a pedir-lhe machados e fouces, que he o 
que mais estimão para a factura de suas lavouras. 

Rcspondia-lhes com agrado, que elle não trazia mais que tres 
ou quatro machados, e outras tantas fouces para o Principal e 
seus parentes mais chegados, porém que na sua aldèa tinha 
quantidade de ferramentas que podessem supprir a todos, 
querendo elles ir viver na sua companhia, livres de seus 
inimigos, com grandes roças para se sustentarem, que para 
elles de proposito tinha mandado fazer : boas terras para 
fazerem outras, com a poderosa conveniencia de serem vas-
sallos de El-Rei de Portugal, que era senhor de grande 
poder, protegia muito aos índios c lhes fazia particulares 
mercês; e sobretudo que lucrarião a segurança de sua sal-
vação, sendo filhos de Deos e herdeiros do Céo, que seus 
pais e avós não merecerão, c que era este hum bem tão supe-
rior, que só para lh'o communicar se tinha elle desterrado 
da sua terra e parentes, e andava embrenhado por aquellcs 
matos, porque não queria que o diabo fosse senhor das 
suas almas e os atormentasse para sempre no fogo do 
inferno. 

Abençoava Deos de ordinario estas santas industrias, 
porque de tal sorte ia movendo as vontades daquelles 
Gentios, que vendo que o Padre se queria apartar 
delles, tomavão a resolução de o seguir, c se recolhia 
á aldêa donde tinha sahido com grande numero de almas 
que ganhava para Deos, formando novas aldeas, dando-lhes 
sitio e terras muito accommodadas, com grandes roças, das 
quâes se sustentassem, para que não estranhassem logo no 
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principio o novo modo de vida, nem jamais tivessem mo-
livo de se lembrarem das cebolas do ÉgyptOj que volunta-
riamente Unhão deixado. 

Ésta era c foi sempre a vida do venerável Padre Francisco 
Pinto, e esta a forma e regimento que inviolavelmente guar-
dava este fervoroso conquistador das almas na reducção de 
tantos milhares de Gentios que introduzio no gremio da 
Sania Igreja, e de tantos vassallos que sujeitou á obedien-
cia dos Sereníssimos Reis, motivo por que deve ser gloriosa 
a sua memoria a toda a venerável Vice-Provincia do Ma-
ranhão. 



CAPITULO XII. 

CONTINUÃO OS PADRES MANOEL GOMES E DIOGO NUNES COM 

O MESMO FERVOR O LOUVÁVEL EXERCÍCIO DOS SEUS MI-

NISTERIOS NA.ILHA DO MARANHÃO, E ULTIMA RESOLUÇÃO 

QUE TOMARÃO Á VISTA DOS INJUSTOS PROCEDIMENTOS 

DE SEUS JÁ AMBICIOSOS , E NÃO MENOS ORGULHOSOS 

MORADORES. 

A trasladação dos ossos do primeiro Missionário que con-
tou esta nossa Missão nos deu motivo para cortar de 
alguma maneira o fio á historia pelo pedir assim a exacta 
chronologia dos anuos. Deixámos no Cap. X os nossos 
Padres totalmente embebidos na instrucção dos Indios 
e no melhoramento das vidas dos moradores da cidade 
de S. Luiz, não perdoando a diligencia alguma para que a 
sna caridade abrangesse a alguns o o seu zelo a lodos. 

Já na nossa Igreja se observava o inviolável costume das 
doutrinas todos os domingos e dias santos, a que assislião 
assim Indios, como Portuguezes, no fim das quaes sempre 
se fazia alguma cxhorlaçãoaccommodadaaos bons costumes. 

Na Quaresma se continuavão com notável fruto, ás soxlas-
feiras pelos Passos da Paixão de Christo Nosso Senhor. Na 
Semana Santa se exercião as ceremonias daquelles dias com 
a maior perfeição que podião, expondo-se o Santíssimo na 
quinla-feira em huma pequena Custodia de prata que os 
Padres Unhão trazido de Pornambufco, com muitas luzes de 
cera branca, em hum vistoso throno, e guarda de soldados 
na igreja alé á dominga da Resurreição; o que tudo obrava o 
os Padres com especial culto acompanhado humas vezes de 
motetes por solfa, outras das musicas mais alegres, con-
forme a occasião e dia o podião. 

Krão frequentes as confissões dos mais devotos, e os 
Indios cada vez mais se edificavão e consolida vão na fé 
com a vista de tão santas c devotas funeções. Isto mesmo 
com outras muitas particularidades affirmão com juramento 
o Capitão-mór Antonio Teixeira de Mello e Luiz de Madu-
reira, Auditor geral da gente de guerra e Provedor-mór da 
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lioal Fazenda, e do outros mais, rujas indicias se aclião em 
nosso poder. 

Sentia por extremo o demonio, capital inimigo das almas 
e antigo semeador de discordias, se adiantassem com visível 
augmento as Cbristandades, e se emendassem com conhe-
cido fruto as vidas de alguns PortUguezes; e como sabia 
muito bem, erão os nossos Padres os únicos operarios que 
trabalhavão naquella tão dilatada seara, contra elles procu-
rou armar os seus enredos e diabólicas astucias. Entrou a 
semear a zizania entre o trigo escolhido, para que, á vista do 
eminente trabalho, desmaiassem os obreiros, e o senhor 
da seira não recebesse tantos lucros. 

Erão os moradores do Maranhão naquelle tempo a maior 
parte gente baixa, a quem faltavão espíritos para obrar 
acções dignas de honra e limpas de todo o genero de co-
biça ; que era por então commoda sensualidade, o peccado 
a que estavão mais inclinados com evidente prejuízo de suas 
almas, e horroroso escândalo dos miseráveis índios, que 
erão todo o alvo das suas desordens, porque instigados do 
mesmo demonio, a huns roubavão a honra, tirando-lbes com 
abominável violencia suas mulheres e lilhas; a outros, a 
liberdade no continuo exercício de bum quotidiano cati-
veiro sem mais paga que a mesma infelicidade em (pie or-
dinariamente vivião e acabavão. 

(Jucixavão-sc os pobres e afllictos índios a seus pais e 
Missionários, para que os remissem de tão injustas vexações 
e repetidas tyrannias, allegavão-lhe o bom trato que rece-
bião no poder dos,Francezes, por quem Unhão sido conser-
vados em paz e justiça, com huma exacta e avantajada 
paga dos seus serviços, o que agora experimentadlo pelo 
contrario. 

liavão-lhcs em rosto com as grandes promessas que lhes 
lizerão em nome d'EI-Itci de Portugal, de serem tratados 
com brandura c mantidos sempre sem violencia, cheios de 
mercês o remunerados com grandes premios, se pelo de 
Portugal largassem o partido de França, que elles prompta-
mehle abandonarão, e á custa de muitas vidas c sangue 
Unhão concorrido para a expulsão dos Francezes, cedendo 
as mesmas terras de (pie erão senhores ao sceptro portu-
guez, pela conveniencia do serem em todo o tempo protegi-
dos das suas armas. Que o jugo que padecião lhes era 
insupportavelmenie penoso pelas violencias continuas, e a 
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cura Uto longo da sua queixa, que se viâo em termos de 
entrarem em desesperação por falta de quem lbesapplicassc 
o remedio. 

Estas, e semelhantes expressões, todas fundadas na razão 
e justiça dos miseráveis Indios, penetravão de tal sorte o co-
ração dos allligidos .Missionários, que era preciso desafogar 
algumas vezes o sentimento pelo beneficio das próprias la-
grimas, ponderando com madureza os grandes desserviços 
de Deos e do Principe, que desta universal desconsolação 
necessariamente se havião seguir e era bastante a murchar 
aquellas novas plantas, perdidas as esperanças de as ver 
florescer no jardim da Santa Igreja, de que se poderião 
desviar, vendo o pouco caso que se fazia do remedio da 
sua desgraça. 

Movidos de zelo e animados da justiça da causa, entrarão 
os Padres a propor os meios mais suaves com que se acu-
disse á conveniencia dos moradores sem prejuízo da liber-
dade dos Indios, servindo a mesma emenda de satisfação 
aos grandes escándalos com que a licenciosa vida de alguns, 
valendo-se da violencia, lhes roubava de suas próprias casas 
suas mesmas familias, com grande perigo da honestidade, e 
prejuízo ainda maior da continencia. 

Em nada aproveitavão as santas exhorlações dos Missio-
nários de Deos, porque o achaque tão longe estava de 
admittir remedios brandos, que a corrupção de tão depra-
vados costumes pedia verdugos, e necessitava de cauterios. 

Era já a este lempo fallecido o grande Jcronymo de Albu-
querque, na idade provecta de 70 annos, com eterna sau-
dade dos bons, e decadencia visivel daquellas Christandades; 
e posto deixasse em seu lugar a seu filho Antonio de Albu-
querque, herdando este o valor, prudencia e acerto do pai, 
não pôde comtudo herdar-lhe o respeito; nem as desordens 
de Bento Maciel, que lhe foi dado por seu pai por adjunto, 
continhão em seu vigor toda aquella obediencia e temor que 
era devido ao seu governo. 

Requerião os Padres se pozessse termo a tantas violencias 
e se refreassem as injustiças, porque clamava o aggravo, e 
dava vozes a innocencia dos desconsolados índios; porém 
a nada se deferia, talvez porque os respeitos mundanos o 
não permittirião, ou porque as forças não serião por então 
sufficienléS a abater hum tão desarrazoado orgulho e des-
ordem daquelles moradores. 
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0 que ácabou per ultimo de apurar a paciencia dos 
nossos Missionários, foi a injustiça da guerra da nação Tre-
móme, situada na costa do Maranhão entre o Perca c a 
Tutoya, com o pretexto de que estes Indios tinhão morto 
naquellas praias, e comido a huns soldados da Praça que 
por terra tinhão fugido para Pernambuco. Mas não era esta 
a causa genuina desta sua paleada satisfação, chegando 
como chegarão vivos aquella cidade os desertores; mas 
sim a grande e abominável cobiça de que estavão possuidos, 
tudo afim de terem escravos e de abrirem por este meio 
huma larga porta á injustiça dos cativeiros : peccado ori-
ginal deste Estado já do tempo da sua primeira fundação, 
por não poderem nunca acabar os nossos Padres com estes 
povos o servirem-se dos Índios, como forros ; motivo por 
que, além de nos perseguirem a maior parte de seus ha-
bitantes, sempre nos foi desaffecta esta cidade, sem que de 
nós formassem alguma outra queixa. 

liem vião os moradores do Maranhão que a sua cobiça não 
podia obrar como queria, sem receio, e á cara descoberta, 
sendo-lhes preciso vencer obstáculos, e encobrir injustiças 
que os Padres, se não remediavão cm todo, ao menos impe-
ilião em parte, movidos da compaixão, e animados do zelo 
com que justamente defendião o mesmo sangue, que em 
outro tempo correndo das feridas em serviço das nossas 
armas, agora o querião converter aquelles povos em suor 
no serviço das suas lavouras, fazendo-os gemer debaixo do 
cruel jugo de huma perpetua escravidão. 

Protestarão os Missionários que não se pondo termo a 
tantas desordens, as porião ellcs na presença do seu So-
berano, para que lhes applicasse o efficaz remedio, antes 
que de todo se arruinasse o edificio daquella já ameaçada 
llhristandade. Mas de tudo zombou a indómita e orgulhosa 
grosseria de um vulgo tãopreoceupado da sem razão, que a 
nada mais attendia que aos interesses da sua desordenada 
cobiça. 

Já a edificação, com que vião discorrer os fervorosos Pa-
dres de huma para outra parte em beneficio das almas e 
augmento da fé, se via convertida cm escândalo, a venera-
ção em desprezo, e o devido respeito a tão apostólicos va-
rões em calumnias, falsidades e imposturas, a que nem ainda 
a mesma barbaridade se atrevia, e muito menos huns co-
rações catholicos; pretendendo por meios tão alheios da ca-
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rielado desconsolar os Padres, o obriga-los por osle caminho 
a relirarem-se a Pernambuco, para licarem mais á Su'a von-
ladc senhores absolutos de seus depravados intentos. 

Tudo soIVrião com paciencia os soldados de Christo, e era 
o seu solírimentoo maior testemunho da sua constancia, com 
ipie mais sentían as alheias que as próprias perseguições, 
até que apurados lodos os meios da sua malevolencia, en-
trou o povo no abominável projecto de fazer á llamara e ao 
Capilao-mór hum requerimento para que se lançassem lora 
os Padres, por que diziào, que emquanlo elles cuidassem 
dos Indios, nial poderiào os moradores adiantar os seus in-
teresses, não sendo senhores das aldeas, que elles querião 
fossem antes senzalas de Angolanos, que ranchos de gente 
livre, que era o mesmo que os Padres não podião consentir, 
sem manifesta injustiça dos miseráveis índios: propriedade 
de frenéticos virarem-secontra os médicos, que lhes applicão 
os saudáveis remedios para a queixa. 

Certificados os nossos Padres de hum tão péssimo proce-
dimento, e que não podia deixar este de trazer comsigo 
muito pesadas consequências, se o fogo daquella perseguir 
ção. atiçado pela cobiça, levantasse maiores chammas, não 
lendo já olhos para ver as insolencias dos offensores, nem 
ouvidos para ouvir as justas queixas dos offendidõs, vendo 
impossibilitados os remedios, frustradas as diligencias e em 
perigo evidente tantas c tão llórenles Christandades , tomá-
rão a resolução de buscar na presença de El-Iiei Catholico o 
remedio de tantos males: e entregando o pouco que pos-
suião com o cuidado da casa c pequena Igreja a hum devoto 
nosso, se embarcarão em hum patacho para as índias de 
Castella, com grande lastima de seus corações, por deixarem 
os seus amados índios sujeitos ás tyrannias daquelle deses-
perado povo, a que o seu zelo não podia de sorte alguma 
acudir, salvo pelo meio da protecção real, que com perigo 
das próprias vidas elles ião requerer á corte de Madrid. 

No principio do anuo de 1619 largarão aquella terra, que 
não era digna de possuir varões tão santos c tão incansá-
veis no serviço de Deos, e bem das almas. Chegárão a salva-
mento ; e nas mesmas índias, cheio de trabalhos, c rico de 
merecimentos acabou o Padre Diogo Nunes a vida temporal 
para principiar a eterna, como piamente se pôde PWr de 
bum sugeilo tão dado á virtude e tão zeloso dos bens do 
próximo. 0 Padre Superior Manoel Comes passou a Madrid 
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a informar do oslado dá Gbristàndade do Maranhão a Bl-Rei Ga* 
tholico oSr. D. FelippelII, com cuja morle, que sucCedeii en) 
.Março de 4621, se alterarão os negocios e demorarão total-
mente as resoluções, motivo por que no mesmo anuo se reti-
rou para a sua Provincia do Brazil. 

Resultou pouco depois da sua chegada, o mandareni-se 
Religiosos da Companhia a continuar o exercício desta glo-
riosa Missão. Não faltarão comtudo fervorosos, que se offe-
recessem; porém teve o primeiro lugar na eleição, quem já ti-
nha lido na primeira conquista da Missão da Ibyapaba, per-
tencente ao Maranhão, do seu principio até o anuo de '1720, 
que por ordem real passou para a Capitania de Pernambuco. 
Foi este o bom Padre Luiz Figueira, ditoso companheiro do 
venerável Padre Francisco Pinto, cuja empreza, não podendo 
por então proseguir pela razão referida no Cap. V deste 
livro, a veio agora continuar com tanta gloria desta venerá-
vel Yice-Provincia; fructo e augmento conhecido da nossa 
fé na gentilidade desta Ilha, e proveito espiritual de seus 
moradores, que como tinha bebido o espirito daquelle gran-
de Missionário, era para tudo o sugeito mais apto, c para o 
cultivo de tão laboriosa seara o mais perito. 

Derão-lhe por companheiro ao Padre Benedicto Amodei, 
varão de conhecida sanlidade, e espirito de prophócia, como 
adiante veremos; os quaes juntos chegarão ao Maranhão 
logo no principio do anno seguinte de 1622, sendo esta a 
primeira vez, que se interrompeu o exercício apostólico 
desta Missão por pouco mais de tres annos, que tanto vai 
do tempo que os primeiros Padres partirão para Castella, 
atéáchegadados Padres Luiz Figueira c Benedicto Amodei ao 
Maranhão. 

Digamos alguma cousa destes santos Padres. 
O Padre Manoel Gomes entrou na Companhia na Provin-

cia de Portugal, d'onde passou para o Brazil no anno d&1595, 
como notou no seu Synopsis Annalium Sociclalis in Lusitâ-
nia, o Padre Antonio Franco. A maior parte do tempo viveu 
na America Portugueza c gastou-o no emprego das Missões, 
por ser dotado de hum grande zelo da salvação das almas ; 
e porque o seu espirito não cabia em hum só Estado, pas-
sou do do Brazil ao do Maranhão na companhia de Alexan-
dre de Moura, que o foi conquistar do poder dos Francezi s, 
em que teve não pequena parte no serviço de seu Rei esto 
incansável operario, que ao mesmo lempo que cuidava do 
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béül das almas, se não esquecia de ludo o que podia condu-
zir ao augmento dos reacs dominios, c gloria do scu Prin-
cipe. 

Logrou a primazia, não só de ser o primeiro Religioso, se 
não o primeiro Portugnez que penetrou o interior da terra 
na conquista da Uha do Maranhão, quando com seu compa-
nheiro sahio a praticar o Gentio Tupynambá, para que se 
voltasse ao nosso partido, como todos á huma lizerão, per-
suadidos das razões com que os Padres os praticarão, moti-
vo por que mereceu ter huma grande parte nesta conquista, 
como leslelica a certidão de Alexandre de Moura, que atrás 
copiámos; e a mesma pratica foi a causa da entrega da 
Praça, como o mesmo general francez confessou ao Padre 
Gomes. 

Teve a gloria de ser o primeiro, que logo que sahirão os 
Francczes estabeleceu, e fundou em melhor fórma as Missões 
daquella Ilha. Foi elle o que promoveu o culto divino nas 
aldèas já instruidas, e o que augmentou na cidade entre õs 
Porluguezes com notável edificação daquelle povo, que tão 
mal lhe pagou, os ministerios da Companhia; que com elle 
caritativamente exercitava, acudindo aos presos, consolan-
do aos enfermos, confortando aos cabidos, ajudando aos 
moribundos, e pacificando aos inimizados, e finalmente dig-
no de ser remunerado com melhor fim, que não tinha outro 
mais que o do maior serviço de Deos, e bem daquelles mo-
radores ; que nunca lhe poderãotiraragloria descreste Padre 
hum de seus insignes bemfeitorcs no primeiro contagio que 
padecerão, c dc cuja caridade forão assistidos, para por 
ultimo o obrigarem a sabir tão mal remunerado, com no-
tável escândalo da mesma gratidão. 

O Padre Diogo Nunes, além da gloria de ser companheiro 
dc scu Superior o Padre Manoel Gomes, foi igual no espirito 
e zelo, c co-fundador das Missões do Maranhão, em que 
ambos competião no louvável exercido dos nossos minis-
terios; se distinguió particularmente na conservação creducção 
dos Índios Tupynambás, a quem era grato, e com conhecida 
vantagem eloquente no idioma. Por esta causa, c pelo 
muito que era aceito dos índios, tinha feito varias entradas 
no Rio Grande, .laguarybe e Ceará, com grande fruto c 
augmento da Christandadc da Capitania dc Pernambuco; e a 
elle sc devem as pazes, (pie com grande conveniencia 
daquelle Estado sc lizerão com os índios, que depois con-



firmou com maior solemnidadc o Venerável Padre Francisco 
Pinto. 

Finalmente foi este Padre o primeiro Missionário que aca-
bou a vida depois da conquista de Maranhão, que pela 
desaltenção de seus moradores não mereceu gozar dos 
ossos de hum tão apostólico varão, pagando com in-
gratidões a quem tanto os tinha obrigado com benefi-
cios. Será para nós eterna a memoria de hum tão insigne 
Missionário, c não pequeno o sentimento de não podermos 
lazer dclle o seu companheiro mais dilatada lembrança, 
como inerecião os relevantes merecimentos destes primeiros 
operarios da vinha do Senhor. 

FJ porque parece preciso sustentar serem elles os pri-
meiros Missionários depois da sabida dos Francezes, que 
estabelecerão e cultivárão as aldeas da liba do Maranhão, 
seja-me licito relatar succcssivamcnte a entrada de todas as 
sagradas Kehgiñes, que se achão neste Estado, conforme 
a exacta chronologia de seus principios. 



CUMTI 1.0 XDL 

NOTIGIAS CTtAONOLOGIGÀS 1)0 TEMPO EM QUE A COMPA-

NHIA E MAIS RELIGIÕES SAGRADAS ENTRARÃO NO 

ESTADO DO MARANHÃO. 

Deu occasião a espender esla noticia no presente capitulo 
hum libello, que entre outros papeis achei no nosso car-
tório do Collegio do Pará. Foi elle feito a requerimento do 
minto Reverendo Padre Comniissario da Seráfica Religião 
reformada de Santo Antonio, no qual pretendia justificar 
perante o Ouvidor Geral da dita cidade, serem os seus Re-
ligiosos os primeiros Missionários que entrarão no Fstado o 
nelle estabelecerão Missões, rcduzindo-as ao gremio da 
Santa Igreja. Mandou o ministro (pie justificasse, citados 
os Prelados das mais Religiões. Foi vista deste libello ao Su-
perior da Companhia, que então era o Padre Antonio Coelho, 
dc boa memoria, que julgando não ser esta questão para 
semelhantes tribunacs, e que o tempo (pie poderia gastar 
neste litigio o poderia empregar melhor em cousas dc 
maior momento, desistió por então da resposta, com o pre-
texto de o poder fazer em qualquer tempo que o sobredito 
libello produzisse algum effeito em prejuízo da Companhia; 
porque então mostraria o grande engano que havia cm 
muitos dos artigos que offerecia o Reverendíssimo Comis-
sário, provando com evidencia, serem os Religiosos da Com-
panhia de Jesus os primeiros Missionários que entrarão no 
Estado do Maranhão. Com esta resposta, c protesto do Su-
perior de toda a Missão, sc pôz da nossa parte fim ao so-
bredito libello. e cuido que também da parte dos Reveren-
díssimos Religiosos de Santo Antonio, por não encontrar 
notícia pela qual conste chegasse ao lim a pretendida jus-
tificação. 

A Religião da Companhia foi, c será sempre a mínima 
entre as mais Religiões, c neste sentido, c pela sua anti-
quíssima fundação não duvido, nem posso duvidar ser a Re-
ligião Seráfica, e seus editicativos e sempre veneráveis filhos 
primeiros que os nossos, assim na profissão de Instituto, 
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como cm ¡Ilustrar o mundo com os raios da sua sabia e 
puríssima doutrino: porém quanto á entrada na Capitania 
do Maranhão, cabeça que foi sempre do Estado até o anno 
175-1, forãoos Padres da Companhia os primeiros operarios 
evangélicos que o Soberano Pai de famílias mandou paro a 
sua vinha, no lempo que a povoarão os Portugueses. Não 
negamos que fòrão no dos France/.es os Religiosos Barha-
dinhos, beneméritos filhos do grande Padre S. Francisco, os 
primeiros Beligiosos que entrarão naquella ilha e cdilicárão 
muito aos naluraes, mais com exemplo e santas obras que 
com palavras, por não saberem ainda a lingua dos natu-
raes; requisito muito essencial para o estabelecimento de 
novas povoações, ou mudança das já fundadas pelos mes-
mos Índios, como lizerão os nossos Padres, pela grande 
pericia que tinhão da lingua hrazilica, que eia a própria 
dos Tupynambás daquella ilha, e pela qual se movião e pra-
ticavão com eflicacia aquellos barbaros. 

Nem o Reverendíssimo Comissário poderia cm tempo 
algum escurecer com a sua justificação a verdade de alguns 
antigos historiadores, que escreverão do principió do Ma-
ranhão, e muito menos os assentos aulhenticos, que se 
acbãonos livros das Camaras desta, e da cidade do Pará; por 
cuja causa protesto não ser outra a minha tenção neste capi-
tulo, que offerecer aos leitores huma verdadeira e sincera 
noticia chronologica da entrada da nossa Companhia no lis-
tado do Maranhão, e das noticias, que se poderão alcançar 
das entradas das outras Sagradas Beligiõcs no mesmo lis-
tado, segundo o que achámos nas nossas antigas memorias. 

No anno de 1007 estabeleceu e fundou para Chrislo, o 
Venerável Padre Francisco Pinto, com seu companheiro o 
Padre Luiz Figueira, a Missão da serra da Ihvapaba, perten-
cente ao Estado do Maranhão até o anno de 17-20, em que o 
Padre João Guedes, da nossa Companhia da Provincia do 
Brazil, e. Allemão de nação, com quem tratei no Ceará, onde 
por então sc achava no nosso Kcal Hospicio, alcançou do 
Fidelíssimo Sr. I). João V, de gloriosa memoria, ficasse 
pertencendo á Companhia de Pernambuco; c já lemos os 
Beligiosos da Companhia fundando Missão na Capitania do 
Maranhão (no anno 1(507 ) antes dos Beverendissimos 
Barbadinhos. Logo no anno seguinte de 1008, despedido da 
Serra e com dous dias dc viagem em demanda da Ilha do 
Maranhão, foi morto no caminho pelos Tacarijús, gente 



barbara e infiel, motivo por que vendo-se só o Padre Fi-
gueira; c sem o aliar portátil, (pie ítoubárSo aquellos sacri-
legos, se voltou para Pernambuco. Km 1015, sendo man-
dado o Gapitão-mór Alexandre do Moura a conquistar o 
Maranhão do poder dos Francezes, pedio o Governador do 
Estado do Rrazil, (¡aspar de Souza, ao nosso Provincial 
daquella Provincia mandasse alguns dos seus Religiosos 
naqaeíla armada a fundar as Missões daquella ilha em bene-
ficio da Chrislandade, pelo ordenar assim Sua Magestade 
El-Rei Gátholico. 

Forão nomeados para primeiros conquistadores daqüéllc 
Gentilismo os dons fervorosos Padres Manoel Gomes e 
Diogo Nunes, e antes que a armada entrasse a barra, 
furão mandados pelo Capitão-mór com alguns Indios, 
que os Padres levavão, daquella mesma nação, a praticar os 
naturaes da terra [tara os reduzirem, como lizerão , ao 
nosso partido, sendo nesta occasião os Padres os primeiros 
Religiosos portuguezes que discorrerão pelo interior da 
liba do Maranhão. 

Retirados para seu paiz os Francezes, querendo Alexandre 
de .Moura estabelecer os nossos Padres naquella ilha, con-
forme as ordens que trazia do seu Governador, c ser esta a 
vontade do Sereníssimo Sr. I). Felippo III, assignou para 
vivenda dos ditos Padres que havião ficar naquella terra, o 
mesmo Hospicio que linha sido dos Religiosos Capuchinhos 
Francezes, que estava não muilo longe do forte S. I.uiz, 
levantado junto do palacio onde hoje assistem os Governa-
dores ; cujo Hospicio se achava situado no lugar onde 
depois fundarão os nossos o Gollegio de Nossa Senhora da 
Luz. para nclle se recolherem, c delle sahircm á propagação 
do Evangelho pelas aldèas que depois fundarão em lugares 
mais aceommodados e de melhor conveniencia, assim para 
os Indios como para os moradores, a quem lambem ajudavào 
em tudo o que pertencia ao bem de suas almas, e ajuda dos 
corpos nas suas necessidades e doenças. 

Nestes santos exercícios se oeeupárão com summa edifi-
cação e incansável zelo até ao anuo de llil!), em (pie 
entrando já a cobiça e a sensualidade a dominar aquelle 
povo, entrou por conseguinte a desordem a obrar tão péssi-
mos cffeitos pelo (pie pertencia á conservação daquella 
Chrislandade, que se virão obrigados aquelles solirili^ 
pastores a buscar o roiftodio das s'ias ovelhas na c jrto de 



Madrid, ja que o não podido conseguir na cidade do Mara-
nhão; e por esta causa licou o Maranhão sem Religiosos da 
Companhia até Março do auno de 1(532, em que chegarão a 
continuar a posse da mesma casa, que os primeiros Unhão 
deixado, os Padres Luiz Figueira e Benedicto Amodei, viudo 
depois no armo de 1624 para os ajudar o Padre Lopo do 
Couto com um Irmão coadjutor. 

Com estes .Missionários e algum outro com que se foi 
sempre fornecendo esta .Missão, foi continuando successiva-
mente a Companhia no MaranbãP até ao auno de 1GW, cm 
que os indómitos Tapuyas Urualys malárão no rio Itapucurú 
aos nossos Padres Francisco Pires c Manoel Moniz, e ao 
Irmão João de Almeida, que tinha estado no Collcgio de 
Santo Antão, segundo a noticia antiquíssima que achei es-
cripia no cartório do Pará, porque o primeiro Irmão que 
tinha vindo ao Rrazil com o Padre Lopo do Couto já era 
fallecido. 

Por morte destes Religiosos faltarão os nossos no Mara-
nhão por espaço de tres anuos, ató o anno de 1052, em que 
chegou aquella cidade uma grandiosa Missão com os Padres 
Francisco Velloso o João dc Souto-Maior, com mais oito 
companheiros, que o grande Padre Vieira, Superior já então 
de toda esla Missão, mandou diante ; c elle depois chegou 
com mais Ires Padres logo no principio do anno seguinlede 
1053, aos 17 de Janeiro, pelas 5 horas da tarde, dia sempre, 
memorável c felicíssimo para a Vice-Provincia do Maranhão. 
E deste tempo em diante nunca faltou neste Estado a Com-
panhia de Jesus, que não obstante, amotinados c cegos da 
cobiça, lançassem os moradores fóra a primeira vez aos 
nossos Padres, em 1601, quando segunda vez (tudo por 
defenderem a liberdade dos índios) repetirão a mesma inso-
lencia em 108.4, seguindo o mesmo exemplo os do Pará na 
resolução, não teve aquella efíeilo na execução. Assim 
forão sempre continuando os nossos Missionários no exercí-
cio dc suas apostólicas Missões cheias de trabalhos, ven-
cendo dilliculdades, supportando injurias c tolerando as 
maiores violencias, tudo afim de conservarem tantas c tão 
dilatadas Christandades, e não deixarem expostas á voracidade 
de tantos c tão famintos lobos as suas amadas ovelhas, que 
com immensas fadigas Unhão conduzido para o fertilissimo 
aprisco da Santa Igreja. 

Não nos faltará occasiãq nesta historia em que, apezar 
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da mesma emulação, india seu lugar a verdade, D o próprio 
merecimento seu devido premio, não sendo já tão fracos os 
documentos, que; além de provar, não deixáo de autorisar 
nossos escriptos. A certidão autlientica de Alexandre do 
Moura* primeiro Capilão-múr do Maranhão, e que a elle veio 
com uma armada lançar fóra os Francezes, claramente 
prova serem os Padres Manoel (¡ornes e Diogo Nunes os 
primeiros Missionários (pie entrarão nesta conquista espiri-
tual, como se deixa ver no Cap. IX. 0 mesmo eonlirma nu 
Gap. X deste mesmo livro a carta do Padre Superior Manoel 
Gomes ao seu Padre Provincial, e o dá muito bem a entender 
a Historia Pontifical (Parte 5", Liv. IX, Cap. VJ ibi). Tradu-
zida íielniehte , diz: — Tem o Maranhão nove aldèas de 
Tupynambás os quaes desejão ser Christãos, os cate-
chisão os Padres da Companhia, 0 esperão Religiosos Capu-
chinhos c Carmelitas Observantes. — K como o seu autor 
confessa valer-sc, para esta noticia, da relação dc Simão 
Estácio, que dc Portugal passou ao Maranhão em 1613, c 
foi hum dos valorosos cabos que ajudou a lançar fóra da 
ilha os Francezes, não fica a nossa asserção tão destituida 
de verdade que não conte por si um sugeito contemporâneo 
da mesma assistência dos nossos primeiros Padres, c por 
conseguinte desfeita a pretendida primazia dos Reverendos 
Religiosos de Santo Antonio. 

Deixo outros muitos documentos (pie se achão registados 
nos cartórios a que pertencem, por não enfastiar os leito-
res com huma digressão tão prolixa : c quero rematar para 
confirmação de tudo com huma muito real prova, por 
ser firmada com a real mão do Sereníssimo Rei o Senhor 
D. Pedro, pai clementíssimo de tuda a Missão c Christanda-
des do Estado do Maranhão. 

Diz elle assim, depois dc huma madura informação por 
ministros de letras cexperiencia do Estado: 

« Antonio de Albuquerque Coelho dc Carvalho. — Eli 
El-Rei vos envio muito saudar. — Considerando cu que os 
Padres da Companhia não podem satisfazer a todas as Mis-
sões dc que são encarregados, assim pelo que elles me 
representárão, como por me pedirem especialmente que os 
houvesse dc alliviar das que pertencem ao Cabo do Xorlc, 
inculcando-me para ellas os Religiosos de Santo Antonio, 
pela rommunicação c entrada que tem com os índios que 
oceupão estas terras, e por terem da parle delias hum 
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Hospicio c varias residencias: e mandando vèr este negocio 
na Junta das Missões, cm presença de (¡ornes Freire de 
Andrade, e sendo-mc presente pela dita Junta que eu devia 
condescender na petição dos Padres da Companhia, e man-
dar separar districtos, assim para elles, como para os de 
.Santo Antonio c também para os da Piedade, que agora 
novamente vão tratar das Missões, e para as quaes mandei 
lazer hum Hospicio junto da fortaleza do Gurupa : 

« Fui servido resolver a dita separação dos districtos, e 
de encarregar aos Padres de Santo Antonio as Missões do 
Cabo do .\orte, tudo da maneira seguinte: 

« Aos Padres da Companhia mando assignalar por dislricto 
tudo o que fica para o sul do rio das Amazonas, termina-
do pela margem do mesmo rio, e sem limitação para o 
interior dos sertões, por ser a parte principal e dc maiores 
consequências do Kstado, pela razão de serem os mais anti*-
(¡os nclle, e pela grande altenção que merecem as suas 
grandes virtudes. 

« Aos Padres de Santo Antonio mando assignalar por dis-
lricto tudo o que fica ao norte do mesmo rio das Amazonas, 
para que discorrendo pela margem do dito rio, comprehen-
dendo os rios do Járy, do Paró, e a aldea de Urubúcuára, 
que he Missão dos Padres da Companhia, nella se limitará 
o dislricto dos ditos Religiosos de Santo Antonio; quanto ao 
dito rio das Amazonas... (Continúa a carta assignalando os 
mais districtos pelo norte do rio das Amazonas pelos mais 
Religiosos.) 

« Dada em Lisboa aos 19 dc Março de 4693.—REÍ. » 

Roboramos mais esta inconcussa verdade com a segunda 
carta do mesmo Sereníssimo Monarcba ao nosso Padre Anto-
nio Coelho, Superior que então era de toda a Missão, pela 
occasião de terem os nossos Religiosos; por falta de sugeitos, 
largado algumas aldeas ás outras sagradas religiões. 

i Antonio Coelho.— En Bl-Rei vos envio muito saudar.— 
Foi-mc presente a vossa cartado 5de.lulho do anno passado, 
e conhecendo o zelo com que escrevestes, não he novo di-
zer-vos a estimação que faço da vossa pessoa, pelas virtu-
des que em vós concorrem c cargo que oceupais; porém, 
não posso deixar de vos dizer também que foi para mim 
muito sensível a acção que obrarão os vossos Religiosos de 
largarem as aldèas, sem mc darem primeiro conta, não po-
dendo ser causa deixarem dc ter sugeitos para ellas, de-
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vendo previnir está falta muito anticipadamente, para se não 
seguir maior prejuízo, se os Prelados das outras religiões 
so não encarregassem desta obrigação. 

« Os Padres da Companhia forão os primeiros fundado-
res das Missões desse Estado, c tem sido o exemplar de 
lodos os Missionários, pelo que não devião deixar a seara 
ipie por tantos annos tinhão cultivado. 

« De tudo espero o remedio pela vossa direcção, com a 
certeza de que me não chegará noticia que possa fazer menor 
o agrado que sempre dc mim liverão c hão de ter os vossos 
Religiosos. 

« Escripia em Lisboa a 24 dc Abril dc 1702.—REI. » 
Esta real declaração he para mim o mais valente teste-

munho da verdade que proseguimos, e que não poderá con-
trastar sem bum grande escândalo; embora menos conforme 
aos eruditos annaes do grande escriptor Rernardo Pereira 
de Rerreclo, que a ter diante dc si os documentos cm que 
se estriba a nossa asseveração, não faltaria ao devido res-
peito das duas reaes cartas; e por conseguinte não negaria 
á Companhia huma gloria de que se fez credor o mereci-
mento de seus primeiros filhos, attribuindo á outra sagrada 
religião o que foi próprio da nossa Companhia, pelos fun-
damentos já allegados aos quaes parece se não oppõe a 
vinda dos reverendos Padres Frei Cosme dc S. Damião e Frei 
Manoel da Piedade; que posto viessem com Jeronymo de 
Albuquerque, não passou por então a sua oceupação de 
Gapellães da pequena armada, em que depois voltárão para 
Pernambuco, por não constar que os ditos Religiosos pene-
trassem o interior da Ilha do Maranhão, na qual apenas 
oceupavão os nossos Portuguczes o forte de Itapary, na 
bania de S. José; e só na chegada do Capitão Alexandre de 
Moura, depois dc ganhada a cidade, entrarão nclla com os 
nossos Padres os ditos Religiosos, sem a incumbencia porém 
do cuidado das Christandadcs da dita ilha; porque este o 
linha entregue por ordem de Sua Magesladc Catholica o 
Capitão-General do listado do Rrazil Caspar de Souza aos 
nossos Padres Manoel Gomes c Diogo ¡Nuncs, como se po-
derá vèr no decurso desta historia. 

Além de que o Hospicio dos Reverendos Capuchinhos 
Francezes foi dado aos nossos Padres depois da partida 
daquelles para o reino de França e dos Reverendos Frei 
•Cosme e Frei Manoel para a sua Província do Rrazil, nas 
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mesmas embarcações cm f|iie vicrão por Capellães, o que 
não faria o Capitão-mór Alexandre de Moura se os ditos 
dous Religiosos houvessem dc ficar naquella cidade, para o 
que seria preciso trazerem, ou ordem dc Sua Magostado ou 
do Governador c Capitão-gcneral cm seu nome. 

Não obsta ao que dizemos o allirmar (talvez por falta de 
noticia) o Reverendo Padre Mestre Frei Gabriel do Kspi— 
rito Santo, no principio do seu livro que dcuá estampa—Jar-
dim da Escriptura—, obra posthuma do Reverendíssimo 
Frei Christovão de Lisboa, com menos attenção, a prompta 
obediencia com que os Religiosos da Companhia se oceupão 
sem escusa cm tudo o que he do maior serviço de Reos e 
bem das almas, não as desamparando , deixando-as sem 
pastores, sem os intimidarem trabalhos, nem os acobardarem 
difficuldades, dizendo o contrario o dito Reverendo Padre 
nas palavras ibi, pag. IO3, col. 2a: «No anno dc 1014-, go-
vernando a igreja de Deos Paulo V, e estes Reinos El-Rei 
Felippo III de Hespanba, determinando a Gaspar de Souza, 
Governador então do Rrazil, que mandasse lançar os Fran-
cezes e Inglezes fóra do Maranhão; mandou o dito Gover-
nador a Jeronymo de Albuquerque por Capitão-mór: c 
pedindo este a certa Religião sugeitos, escusando-se estes, 
aceitarão os nossos, por ser diflicultosa a empreza. Forão 
destinados dous Religiosos dc grande virtude c zelo, Frei 
Cosme de S. Damião c Frei Manoel da Piedade, os quaes se 
houverao de maneira, que nas doenças, fomes e perigos 
de seus companheiros, forão, depois de Deos, o único reme-
dio e consolação, e ficarão todos tão edificados de seus 
procedimentos, que pedirão a El-Rei e á Provincia quizes-
sem assistir-lhes com mais Religiosos delia para sua conso-
lação. Pelo que em o anno de 1017 forão mandados desta 
Provincia, por ordem de El-Rei Felippc III (não aceitando 
os Padres da Companhia, que então se offerecèrão para esta 
missão, como sempre), quatro Religiosos, etc » 

Até aqui o Reverendo Padre Mestre; o que não parece 
verosímil pela contradicção que em si envolve esta sua no-
ticia, porque dizer este Scraphico Escriptor que os seus 
Religiosos aceitarão porque os nossos se escusarão; e logo 
adiante dizer (pie os Padres da Companhia se offerecèrão, 
como sempre, he o mesmo que destruir humas palavras com 
outras, isto he, se escusarão, se offerecèrão, como sempre. 
Nem, ao que parece, se pôde inferir do que refere o Reve-
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rundo Padre .Mestre; mas o que dão a entender as suas 
mesmas palavras será (o que não negamos) (pie os dous 
nomeados Religiosos vierão por Capellães da armada dé 
.loronymo de Albuquerque, o pelo bem que forão tratados 
dcllcs, os soldados, qué depois povoárão o Maranhão, os 
pedirão a Sua Mageslade. Catbolica ; resultando desta sua 
petição o irem os quatro Religiosos de que acima faz menção 
o Reverendíssimo Padre Mestre Freí Gabriel do Espirito 
Santo: e nesla armada de Jerpnymo de Albuquerque he que 
depois vollárão os Reverendos Padres Frei Cosme de S. Da-
mião e Frei Manoel da Piedade para Pernambuco com Ale-
xandre, de Moura, visto ficarem no Maranhão os nossos 
Padres Manoel Gomes e Diogo Nunes por ordem de Sua 
Mageslade. 

Faça o leitor reflexão nas palavras do autor, que 
claramente dão a entender serem os soldados da dita armada 
os companheiros, que, vindo com Jeronynio de Albuquerque, 
experimentarão na caridade de tão fervorosos Religiosos 
carinhos de pai e assistências de irmão, de que muito edifi-
cados, quando depois senhoreárão c povoárão de novo a ilha 
do Maranhão, os pedirão a Sua Magestade Catholica D. Fe-
lippo 111, como se colhe do contexto da narração ; porque 
não erão os Índios das aldeas os companheiros, quando só 
lhes poderia compelir o nome de neophitos, que como taes 
se faz incrível podessem já pedir á Gôrté de Madrid, e á 
exemplarissima Província sugeitos tão beneméritos. Nem he 
de crer usasse hum escriptor tão polido de uma palavra tão 
impropria; além de que; nem a certidão expendida e carta 
do Padre Manoel Gomes, nem a Historia Pontifical, nem o 
Real Oráculo, nem as mais razões e congruencias, que 
apontámos, permittem àffifmar o contrario, sem gravíssima 
injustiça da gloria que aos filhos da Companhia resulta dc 
serem clles os primeiros Missionários que estabelccérão e 
fundarão Missões no Estado do Maranhão, como já mostrá-
mos, por nos chamar a curiosidade de sabermos a entrada 
e principios das outras religiosas e sagradas familias. 

B principiando peia sagrada e seraphica Religião de 
S. Francisco, não nego serem os quatro Religoscs Rarbadi-
nhOs; Superior de iodos o Reverendo Padre Frei Claudio 
de Abbeviile, os primeiros que se estabelecerão na Ilha do Ma-
ranhão no tempo em que foi oceupada pela nação franceza 
no anno dc 1613; depois no anno de 1 li 1-4, cm a pequena 



armada di; .loronymo de Albuquerque, vierào os dous fer-
vorosos Religiosos Freí Cosme de S. Damião c Frei Manoel 
da l'iedade, que, tomada a Cidade coma chegada do Capitão-
mór Alexandre de Moura, assistirão com os Reverendíssimos 
liarbadinhos, até que estes se recolherão para França , c 
tilles na mesma armada para Pernambuco. F, porque os 
soldados, como já dissemos, Unhão recebido destes dous 
caritativos Religiosos demonstrações muito próprias do seu 
/elo e fervor, vendo-se já moradores daquella nova con-
quista, pedirão a Jeronymo de Albuquerque significasse a 
Sua MagestadeCalholica o muito que convinha áquella Cidade 
a assistência dc tão editicativos Religiosos : em virtude da 
píO representação forão mandados para o Maranhão o Re-
verendíssimo Frei Antonio da Merciana, Commissario ou 
Custodio, com mais tres fervorosos companheiros, que che-
gárão ao Pará em 1017 e fundárão o seu primeiro Hospicio 
no sitio de Una, pouco distante da cidade. 

Chegou o anno de \iiJ2í, em que foi nomeado para pri-
meiro Governador deste Estado (por estar já separado do 
do Rrazil) Francisco Coelho dc Carvalho, Fidalgo benemérito 
e de dislincto merecimento, que no dito anno dc 1624 partió 
dc Lisboa com um navio mais de sua conserva, levando na 
sua companhia bum bom soccorro de Religiosos da exem-
plarissima Provincia de Santo Antonio, Commissario de todos 
o Reverendíssimo Frei llhristovão de Lisboa, varão eminente 
em letras c de conhecida santidade, cujo fervor o tinha con-
duzido a huma tão louvável resolução, em que esperava 
fazer grandes serviços a Deos em beneficio das almas de 
todo aquelle Gentilismo. 

Como o Governador levasse na sua instrucção o tomar 
primeiro Pernambuco, forão taes as demoras que emba-
raçarão a ultima derrota de Francisco Coelho de Car-
valho, que não cabendo já em si o fervoroso espirito de 
tão apostólico operario, tomou o expediente de partir de 
Pernambuco para o Maranhão em bum barco de coberta; 
o que executou em Julho com dezeseis companheiros , 
alguns da Custodia do Rrazil, insignes na língua brazilica, 
huns e outros de huma conhecida santidade. Chegando fi-
nalmente a S. Luiz cm Agosto do mesmo anno, cm que deu 
principio ao primeiro Conventinho que teve esta sagrada e 
venerável familia , que, acabado a milagres da sua rara 
virtude, deixou nellé por primeiro Guardião ao excellente va-
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1025 para o Pará a comniuniear a todos o suavíssimo cheiro 
de suas grandes virtudes, pelas quaes mereceu, sendo actual 
(iiiardião de Santo Antonio do Curral, o ser nomeado pela 
Magostado do Sereníssimo Sr. D. João IV, de saudosa memo-
ria, Bispo de Angola, em Dezembro de 1G42; posto que a 
morte de tão esclarecido varão roubasse á sua Religião a 
gloria, e áqucllc Pispado a honra de hum tão grande e edi-
ticativo Prelado. 

Da esclarecida e sempre observante Familia do eminente 
Monte do Carmo, não pude averiguar o anno certo da sua 
entrada, mas tão somente, que vierão de Pernambuco tres 
filhos desta Sagrada Ordem na companhia do Revcrondis-
simo Padre Frei Christovão de Lisboa, no anno de 1624; 
c que estes Religiosos assistirão no Maranhão, sendo pri-
meiro Prelado o Reverendo Padre Frei André da Nativi-
dade, que do Rrazil viera fundar hum Convento no Ma rauhão, 
como fundou em 1027, trazendo comsigo o Reverendo Padre 
Frei Antonio de Santa Maria. Mas nada disto encontra o que 
acima dissemos, de que primeiro fundámos aldèas ; pois as 
fundámos primeiro que casa ou Collegio na Ilha do Ma-
ranhão, motivo por que, á vista dos fundamentos já expen-
didos, me parece nos concederão com o Reverendíssimo 
Padre Frei Marcos de Guadalaxára, Religioso Carmelita, e 
exacto Historiador, na Quinta Parle da Historia Pontilical, 
a honra de primeiros Missionários do Maranhão. Depois no 
anno de 1027, convidando Rento Maciel Parente, que também 
foi Covernador do Estado, ao Revcrcndssimo Frei Francisco da 
Purificação, Vigário Provincial que então era, para que fosse 
fundar hum convento de sua ordem na cidade do Pará, lhes 
fez doação de suas próprias casas, que erão das melhores 
daquelle tempo, por serem de taipa de pillão, sitas no fim da 
rua do Norte; onde hoje existo hum soberbo Convento, e 
huma magnifica Igreja, que será das melhores desta nobi-
líssima cidade, se a princípios tão nobres, e a symetria admi-
rável com que se vai erigindo, corresponderem os desejados 
fins e louváveis intentos de seus diligentíssimos Prelados. 

Segue-se a Sagrada, Real, e Militar ordem dc Nossa 
Senhora das Mercês, de que apenas pude ter noticia, que a 
sua entrada no Pará fora no tempo que governava o 
reino de Portugal D. Felippe IV, Rei de Castella; e que che-
gárão a esta cidade em Dezembro de 1030, na companhia 



— 119 — 

dos nossos Padres Gliristovão da Cunha e André de Artieda, 
partindo todos dc Quito com o Capitão-mór o grande Pedro 
Teixeira: que tinha sahido do Pará ao descobrimento do 
rio das Amazonas em Outubro de 1037, em 45 canoas de 
seu transporte. Forão estes o Padre Frei Pedro Cirne, e seu 
companheiro, que bebendo do grande espirito do sempre 
esclarecido e abrazado Nolasco, seu santo fundador, esti-
mulados do efficaz exemplo da sua Illustro Provincia, tinhão 
descido afim dc se empregarem na salvação das almas, o 
conversão de tão innumeraveis Gentios, pelo muito que 
tinhão ouvido dos novos descobridores, causa que forão 
de huma tão gloriosa c editicativa resolução; para o que 
derão logo principio ao estabelecimento da sua venerável 
Religião, assim nesta, como na cidade dc S. Luiz, que depois 
ennobrecêrão com muitos sabios, e escolhidos operários. 

Foi finalmente a Religião reformada do S. Francisco da 
Provincia da Piedade a ultima que entrou neste Estado 
por mandado do Sereníssimo Rei o Sr. D. Pedro, Pai ama-
bilissimo dos licligiosos, e de toda esta Christandadc, como 
consta da sua real carta, de que neste mesmo capitulo fizemos 
menção : e embora fossem estes os últimos operarios desta 
laboriosa vinha do Senhor, nem por isso deixarão dc merecer 
o jornal que o vigilantíssimo Pai de Familias mandou dar aos 
outros operários ; porque não só os igualarão nos serviços, 
senão que se fizerão beneméritos, como os mais, pelas suas 
singulares virtudes, c zelo com que procedem na salvação 
das almas c edificação dos próximos, tirando muitos bar-
baros da espessura dos matos para o rebanho de Jesus 
Christo, não lhes faltando com o pasto dc sua solida e edi-
ticativa Doutrina. 

.Mandando o Augustissirno Principe fundar da sua real 
fazenda hum Hospicio no Gurupa, e por carta dc 10 de 
Dezembro dc 1097, escripia ao Governador do Fstado, An-
tonio dc Albuquerque, lhe ordenou não impedisse fun-
darem pela licença que de novo lhes concedia hüm Hospicio 
de enfermaria no lugar dc S. José, suburbio da cidade do 
Pará, à expensas do Capilão-mór llylario dc Souza, pela cor-
dial devoção que elle e sua mulher tinhão a estes servos 
de Deos : cuja real caria tive na minha mão, e se acha o 
traslado aulhentieo no cartório destes Reverendíssimos lic-
ligiosos, e são as duas únicas casas que tem na Capitania 
do Pará. A caria he a seguinla, que se acha na secretaria 
deste Fstado, no maço oitavo. 
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«Antonio dc Albuquerque Coelho de Carvalho, Amigo.— 
Eu El-líci vos envio muito saudar. 

« Tendo consideração ao que representou a Junta das Mis-
sões, dc se achar a obra do Hospicio, que se mandou lazer 
no Gurupa para os Religiosos da Piedade, nos primeiros 
alicerces, e que os ditos Padres se achavão com grande 
desconsolação por lhes faltar, não só a commodidado ne-
cessária para a vida, mas a clausura da mesma vida reli-
giosa que professão, sendo o seu procedimento muito 
exemplar entre todos os Missionários, e a sua assistência de 
grande utilidade para o bem das almas a quem o admiuis-
irão: e que já pela opinião que delles geralmente se tem, 
c devoção que lhes linha o Capitão Hylámo de Souza, lhes 
deixou em seu testamento huma ermida, que fabricou em 
pouca distancia da cidade do Pará, para junto delia fazerem 
enfermaria para os doentes que viessem do sertão, com 
obrigação de sua mulher os sustentar, emquanto viva, e de 
lhes fazer casas em que assistão sempre dous Religiosos ; e 
por morte dc sua mulher, 505)000 todos os annos para 
sua ordinaria : 

Hei por bem, que o dito Hospicio, que no Gurupá se 
mandou fazer para os ditos Padres da Piedade, se acabe com 
toda a brevidade, c dc conceder licença para o segundo da 
enfermaria, que lhes deixou o dito Hyiario de Souza, de 
que vos aviso, para que façais executar esta minha resolu-
ção na parte que toca a se acabar o Hospicio, que se man-
dou fazer para estes Padres no Gurupá; e para que não 
empeçais o segundo da enfermaria, (pie lhes deixou o dito 
Hyiario dc Souza, antes lhes deis toda a ajuda c favor para 
(pie se consiga. Escripia cm Lisboa a 10 de Dezembro de 
1G97. — REI— O Conda de Alvor, Presidente.» 

Estas são as noticias, que pude alcançar das entradas de 
todas as Veneráveis Familias no Maranhão c Pará ; c pelo 
que toca á da Companhia posso aflirmar com a maior since-
ridade, despido d'e toda a humana paixão, que foi averi-
guado com particular estudo quanto lica escripto nesta ma-
teria, só com intento de mostrar a verdade, sem o minimo 
desvanecimento dc vencedor pela parte affirmàtiva desta 
nossa primazia: que no mais que não diz a cila respeito se 
confessa e confessará sempre a Companhia a minima entre 
todas as mais Sagradas Religiões, de quem desejara ter as 
mais verdadeiras noticias de seus cartórios para as es-
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lampar cesta historia, e protestando que se delias se des-
viar o que dizemos, pelas não alcançar melhores, de ne-
nhuma sorte me quero oppòr aos seus respeitáveis escriplos 
em obsequio e attenção do muito que a Companhia de 
Jesus se confessa veneradora dc todas estas esclarecidas e 
Religiosas Familias. 

16 





1,1 VISO II. 

PROGRESSOS DA COMPANHIA NO MARANHÃO. 

CAPITULO I. 

OHEGÃO OS PADRES LUIZ FIGUEIRA, E BENEDICTO AMODKI AO 

MARANHÃO, È DE COMO FORÃO HOSPEDADOS DE SEUS 

MORADORES. 

Quem não admira a profunda e sempre admirável Provi-
dencia do Altíssimo, com que governa e suavemente vai di-
rigindo todas as cousas pelos mesmos caminhos, que o nosso 
limitado juizo, ou julga djjfncéis ou totalmente tem por im-
possíveis ! 

Ao mesmo tempo que o demonio no Maranhão buscava 
todos os meios para enredar as almas de seus moradores, e 
pela mesma razão diflicultava os progressos da quasi des-
fallecida reducção dc tantos Gentios, e não menos enfraque-
cida fé dos já reduzidos ao gremio da Santa Igreja; dispu-
nha Deos em Pernambuco o remedio a tão diabólicas astucias, 
e apresentava a triága a tão perigoso veneno. 

Tinha chegado áquella cidade, como dissemos no Cap XII 
do primeiro livro, o Padre Manoel Gomes, que cansado de 
ver as muitas injustiças, violencias c desaforos , que com ps 
miseráveis Índios c suas familias usavão os moradores de 
S.Luiz do Maranhão, sem que seu zelo, nem a sua prudencia 
e humildade podesse pôr termo a tantas desordens; ao mes-
mo tempo que lhe não mettião medo os muitos trabalhos, 
que padecia e as muitas calumnias, que innocentemente 
supporlava, sem remedio, sem consolação, nem allivio de 
tantos males, receiando que a violencia abrisse a porta a 
algum desacato, c que de insolentes passassem lambem a 
serem sacrilegos : tomou por melhor expediente buscar com 
seu companheiro, na presença do Soberano, os meios mais 
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efíicazes para abater o orgulho dos moradores, e para alli-
viar o pesado jugo dos Indios, que com hum fantástico titulo 
de livres gemião debaixo de hum continuo, c já declarado 
cativeiro. 

Chegou o Padre Manoel Gomes, como já disse, a Ma-
drid a tempo que ainda estavão frescas as memorias, e 
não enxutas as lagrimas daquelles leaes vassalos na morte 
do Piissimo Rei D. Felippe III, e com o novo ministerio 
da corto se demorárão os negocios, mais do que podia sof-
frer a activa diligencia do Padre Gomes; motivo por que, 
deixando na corte hum memorial com a exacta narração do 
que succedia no Maranhão com grave prejuízo do serviço de 
Deos e de Sua Magestade Catholica, se retirou a Pernam-
buco. Ahi fez de tudo individual narração ao Padre Provin-
cial, das calumnias que a elle e a seu companheiro tinhão 
imposto aquelles moradores, até entrarem no projecto de os 
quererem lançar fóra, anão fazerem os Padres voluntaria a 
sua retirada, tudo por respeito e defesa dos Indios, a quem 
como pais acudião, consolavão, e procuravão defender das 
continuas violencias da sua ambição, e da sua depravada in-
continencia; tratando os pobres Indios, mais como brutos, 
que como almas, por quem o sangue de Christo se tinha 
derramado, com prejuízo gravíssimo, e pouco adianta-
mento daquellas Christandades, buscando os matos e fugindo 
dos povoados, só por não acabarem ou verem acabar as suas 
familias ás mãos da sua mesma infelicidade. 

Pasmava o Provincial e admiravão-se os Religiosos de 
tantas e tão insupportaveis perseguições , a que o seu 
mesmo receio tapava o caminho do regresso para huma 
tão gloriosa Missão, e os moradores de S. Luiz a porta aos 
operarios de huma tão florescente Christandade. Mas nem o 
que ouvião, nem o que com razões convincentes exagerava o 
Padre Gomes, intimidava o fervoroso espirito do magnâni-
mo- Padre Luiz Figueira, que ahi se achava do tempo da sua 
retirada da Serra depois da morte do venerável Padre Fran-
cisco Pinto; e como detão bom mestre tinha aprendido lições 
de valoroso e destemido soldado nas emprezas de maior 
gloria e serviço de Deos, despertada agora a saudade de 
proseguir huma Missão, que a valentia de seu coração 
tinha já emprehendido, epor falta de meios se tinha retardado, 
propunha com efficacia, persuadia com razões, e pedia com 
lagrimas ao Superior lhe concedesse licença, para que a 
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lodo o cusió podesse ir acudir ao bem de lanías almas, que 
como ovellias do rebanho de Christo corriao perigo entre a 
voracidade de tão famintos lobos. Allegava que o sangue deseu 
amado companlieiro o Padre Pinto estava clamando da mes-
ma terra do Maranhão, onde tinha sido aleivosamente der-
ramado, por obreiros, que continuassem o trabalho da mes-
ma lavoura, em que elle tinha gloriosamente acabado a vida ; 
que esperava da bondade de Déos, por quem se sacrificava a 
tão immensos trabalhos, abrandaria os duros corações da-
quelles povos, e serenaria a tempestade em que nanfraga-
vão as almas de tantos e tão miseráveis Indios; e que para 
assim o pòr em execução, não esperava mais que a sua ben-
ção, com a qual assegurava não pequenos soccorros nos 
maiores e mais dillicullosos perigos. 

A nada deferio o Padre Provincial, propondo-lhe as gran-
des calumnias que os nossos tinhão padecido, e o grande 
perigo que correrão naquella tormenta desfeita, em que não 
era bem se arriscassem os créditos da Religião, e o bom 
nome de seus subditos, a quem as leis da caridade não obri-
gavão a carregar hum peso tão desmarcado, que por falta 
de forças se vissem precisados a desfallecer na empreza, e 
acabar na conquista. Assim dizião os homens, mas muito ao 
contrario dispunha e governava Déos o coração de El-Rei 
em beneficio do mesmo remedio, pelo qual clamava o grande 
e agigantado espirito do Padre Luiz Figueira. 

Informado pelo memorial do Padre Gomes, fizerão tal echo 
nos pios ouvidos do Sr. D. Feüppe IVas desordens do Mara-
nhão, e o desamparo daquella Christandade, que dando as 
providencias necessárias, mandou ao seu Governador e Capi-
tão-General, que já então era Diogo de Mendonça Furtado, 
que em seu nome ordenasse ao Provincial da Companhia 
daquella Provincia mandasse operarios para o cultivo de tão 
dilatada vinha, para que tomassem á sua conta o ensino e 
doutrina das aldeas da Ilha de S. Luiz, por ser assim con-
veniente ao seu real serviço. 

Communicou elle logo as ordens que recebera da côrte 
ao dito Provincial, que promptamente obedeceu a ellas, 
vindo por esta occasião alcançar o Padre Figueira o que 
tanto desejava; nomeando-lhe por companheiro ao venerável 
Padre Benedicto Amodei, que immediatamente furão dar 
conta de huma tão honorifica eommissão ao mesmo Gover-
nador, que por extremo ficou conlente e satisfeito da eleição, 



por ler hum grande conhecimento da virtude, letras e pru-
dencia do primeiro, e da conhecida santidade do segundo. 

Já a este tempo tinha elle nomeado para Capitão-mór do 
Maranhão a Antonio Moniz Barreiros, que se fazia credor de 
maiores cargos, assim pela qualidade da pessoa, como pelas 
forçosas razões do merecimento e serviços de seu pai, com 
quô se fazia aos maiores igual no valor, e a nenhum segundo 
na experiência, na resolução e no acerto. Ordenou-lhe no 
seu regimento, «pie nas cousas (excepto militares) de maior 
momento se aconselhasse cm tudo e por tudo com o Padre 
Luiz Figueira, e não obrasse cousa a que se oppuzesse ma-
nifestamente o parecer do dito Padre, pelo grande conceito 
que tinha da sua capacidade e zelo, assim do serviço de Deos 
como do seu Hei. 

Proinpta a viagem e aviados primeiramente os nossos Mis-
sionários de algumascousas que havião de servir ao Culto Di-
vino, se embarcarão no dia determinado em companhia do 
novo Capitão-mór, levando comsigo alguns Índios das aldeas 
de Pernambuco, destros, assim no que dizia respeito ás 
funeções da Igreja, como nos officios mecânicos que julgou 
o Padre mais precisos ao estabelecimento de huma perma-
nente e bem regulada fundação e casa da Companhia. 

Chegarão finalmente com huma bella viagem a ferrar o 
porto da cidade de S. Luiz em Março de 1622; porém as 
tormentas que faltarão aos nossos no mar se armarão em 
terra com huma carranca tão medonha , que causarião 
terror ao mais destemido argonauta, a não ser o Padre Luiz 
Figueira o piloto daquella espiritual derrota. 

Desembarcado o Capitão-mór. e na sua companhia os 
nossos Padres, entrou logo o povo a inquietar-se e a inten-
tar pelos meios mais violentos a retirada dos novos Missio-
nários no mesmo barco em que vierão de Pernambuco, fir-
mes no injustíssimo e execrando pretexto de que com a sua 
assistência não correria tão livre a sua ambição no cativeiro 
dos desgraçados índios, que não deixavão de repetir o seu 
arrependimento em deixarem o suave jugo do governo fran-
cez pelo partido de Portugal, que tão mal lhes pagava a 
constancia com que passárão daquclle para o nosso serviço; 
e o peior era que mais que de outros se queixavão dos pri-
meiros Religiosos da Companhia que ao principio os prati-
carão, fazendo-lhes grandes promessas e partidos debaixo 
do dominio portuguez, a que tudo faltavão, vendo-se mais 
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poderosos em forras e totalmente senhores da sua oppri-
mida nação. Mas ainda assim, pelas largas experiencias (pie-
dos Padres tinhão não deixarão de conhecer que na sua 
vinda recebião pais, médicos e defensores, c para huma vez 
dizer tudo, todo o remedio nas suas maiores necessidades, 
e quem não vê que á vista de hum tão grande bem, que 
lhes entrava pelas suas aldèas, havião de mostrar nos sem-
blantes a alegria que lhes redundava nos corações, dando-se 
os parabéns huns aos outros da felicidade que vião entrar 
pelas suas mesmas portas. 

Daqui tomarão os moradores o fundamento de dizerem 
que os índios eslavão como levantados com a vinda dos 
Padres, promettendo-se liberdade com a sua protecção; que 
nunca desistirião de lhes tirar de casa os aldeanos que pos-
suião com o titulo de primeiros povoadores, a quem devião 
servir como escravos, posto que os não podessem vender 
como taes: que todo o remedio para o seu socego era não 
consentirem os Padres da Companhia naquella Cidade, pena 
de ficarem pobres e totalmente perdidas as suas conveniencias. 

Estas e outras razões forão de tal sorte alterando aqnelle 
inquieto e indomável povo, que se vio obrigado o Padre 
Figueira a ir á Camara, e para o livrar de todo o receio 
assignar um termo, no qual declarava que a sua vinda não 
attendia mais que á salvação, e bem das suas almas e re-
ducção daquclles índios, pregando, doutrinando c bapti-
sando, sem intromcUcr-se a tirar os índios, fossem ou não 
fossem verdadeiros cativos, nem ainda metter-se em seme-
lhantes materias, salvo se a consciência ou a obrigação 
assim o requeresse ou pedisse no tribunal da penitencia, 
para socego das suas almas, pela obrigação que tinhão de 
mostrar a todos o caminho da eterna verdade. 

Esta ultima limitação, sendo tão conforme aos dictamos 
da boa razão e muito própria de huns homens calholicos, 
pareceu tão mal á deplorável cegueira daquclles moradores, 
que teimosos insistirão em que os Religiosos da Companhia 
devião sahir do Estado, e voltar na mesma embarcação em 
que vierão. 

Azedado ficou por extremo o resoluto animo do Capitão-
mór Antonio Moniz, como a quem tocava reprimir o orgulho 
de huma tão manifesta violencia; quizera logo fazer enten-
der aquellos inconsiderados, que ainda tinhão Superior, que 
saberia castigar com o rigor das armas as desattenções e 



desacatos tjtíe se üsSessem ao sagrado da nlageslaáe; poisj 
sendo El-Rei servido mandar os Padres a cuidar do espiri-
tual desta conquista, seria como sacrilegio encontrar as 
ordens do Soberano, que ainda tinha vassallos c ministros 
rpie soubessem vingar bem os desacertos da sua menos res-
peitosa ousadia; mas para que nem á sua prudencia faltasse 
occasião de exercício, nem para que ao sen demasiado fogo 
se atlribuissem os estragos do mais furioso incendio, quiz 
primeiro experimentar se com procedimento menos forte 
podia rebater huma tão execranda contumacia. 

Passou as ordens precisas para a vigilancia dos soldados 
da sua disciplina, c subindo á casa do Conselho, onde por 
então estavão os homens da governança, lhes fez por papel, 
que mandou lêr a seguinte falla, que quero aqui copiar pelas 
suas formaos palavras: 

« Ninguém pódc negar que os Padres da Companhia são 
de grande bem commum. assim temporal como espiritual 
em qualquer republica. Todos os que sabem alguma cousa 
se prezão de ser seus discípulos. 

í He notorio o fruto espiritual que fazem, compondo dis-
cordias, alliviando as consciências dos que vivem com escrú-
pulos c duvidas, evitando demandas e contendas, cousa muito 
necessária nesta terra onde por nova não ha letrados. Mais 
notorio he o cuidado, zelo c o grande fruto que fazem em 
catechisar e doutrinar os Gentios, pelo muito que estes con-
dão nos Padres c se sujeitão c obedecem a tudo o que lhes 
propõem: e como estamos cercados de Gentilismo, claro 
fica o muito que nos he necessário ainda para o temporal 
desta conquista a assistência e boa companhia dos Padres ; 
além de que vierão os ditos Padres para esta conquista por 
ordem e mandado de Sua Magestade, porque o governador 
Diogo de Mendonça Furtado os mandou agora pelo mandar 
assim El-Rei Nosso Senhor, como consta do meu regimento; 
e assim quem lhe resistir, resiste directamente ao mandado 
de Sua Magestade. 

c Quanto aos inconvenientes que o povo propõe, para que 
não fiquem na terra, não tem mais fundamento que os re-
morsos das consciências de alguns que lhes parece que os 
I'afires lhes não approvarão o seu máo modo de viver, por 
que o que apontão em particular, deque os Padres lhes tira-
rão os índios de seu serviço e ficarão pobres e sem o 
seu remedio, não tem fundamento pelo termo que os mes-
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mos I'ailros tem lei Io; nem pretendem mais que fabricar 
casa nesta cidade de S. Luiz c delia sahirem a visitar 
as aldêas, cateçhisar os Gentios e reduzir lodos á nossa 
santa fé. 

« Além de tudo isto requeiro aos Officiaes da Camara 
dom cumprimento ao capitulo 15 do meu regimento, no 
qual se manda que eu me aconselhe com o Padre Luiz 
figueira nas materias tocantes ao Gentio e sua liberdade, e 
nas materias tocantes á guerra com o Gentio que se offerecc-
rem e em todas as mais de maior momento e consideração. 

« E quando estas minhas razões não bastem, protesto 
por todos os tumultos e desobediencias que succedereni na 
expulsão dos Padres, e o desserviço de Déos o de EÍ-Rei 
ser tudo por culpa de Vossas Mercês. 

« S. Luiz do Maranhão, 2 de Abril de 1022.— Estava as-
signado pela sua própria letra .—ç Antonio Moni: Barreiros. » 

Foi tão. efiicaz este protesto, e tanto melhor pôde reba-
ter os insólenles projectos daquelle alterado povo, que inti-
midados os Camaristas não fossem castigados por rebel-
des os que se oppuzessem ã vontade real, e do Governador 
e Capitão-Gencral do Estado, quebrados já aquellos primei-
ros impetos da sua resistencia e tenacidade, mandarão logo 
lavrar um despacho por modo de acórdão em Camara, pelo 
lheor seguinte: 

« Fiquem os Padres, visto ser mandado o Padre Luiz Fi-
gueira pelo regimento do Governador Diogo de Mendonça 
Furtado para Conselheiro dos negocios c governo desta 
conquista. 

« S. Luiz cm Camara, 2 de Abril de 1022.—Luiz dfi Ma -
dureira, ouvidor e presidente da camará.— Al caro Barbosa 
de Mendonça. — Antonio Simões Garrafa, juizes. — Luiz 
Moniz. —Jorge da Costa Machado. — Antonio de Mendonça 
de Vasconcellos, vereadores. — Francisco de Souza, procu-
rador. » 

Assim veio a acabar esta tormenta cm que se virão 
soçobrados aquellos dous evangélicos operarios, (pie a não 
lerem por si a valorosa constancia do Capitão-mór, perderião 
por causa do naufragio os grandes cabedaes c talentos com 
que pretendião engrossar os tnesoufos da Sania Igreja, 
ficando totalmente desvanecidas por então as astucias do 
diabo, com que pretendia destruir os bens de tantas almas, 
com notável prejuízo do augmento do tão desamparado 
paganismo. ¡7 
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A seu tempo conhecerá o Maranhão o grande precipicio 
a que se arrojava na expulsão da Companhia; vendo-se 
obrigados a confessar os seus moradores, que a ella deverão 
a sua restauração do lyrannico poder dos Hollandezes. 



CAPITULO Ií. 

DO QUE OBRARÃO NO MARANHÃO OS PADRES I.UIZ FIGUEIRA 

E BENEDICTO AMODEI, E DOS PRIMEIROS PRINCIPIOS DA 

NOSSA FUNDAÇÃO NESTA CIDADE. 

Socegados os ânimos, e quieta aquella inconsiderada 
plebe, convertidos já os furiosos ventos da tormenta em 
brandos c favoráveis zephiros de bonança, entrárão a respi-
rar os fervorosos espíritos dos nossos Padres; e primeiro 
que tudo derão principio pelo mesmo trabalho por que 
os seus corações se desvelavão, que era acudir aos grandes 
desamparos dos seus amados índios. Como anjos a quem as 
azas do amor divino fazião velozes na carreira, buscarão a 
pé, e com a maior diligencia as aldêas daquella ilha, e en-
trarão a repartir o pão espiritual da Santa Doutrina a tantos 
famintos; instruindo a huns, catechisandoa outros, c admi-
nistrando o santo baptismo, não só a hum grande; numero 
de innocentes, senão também aos adultos que mais adian-
tados se pozerão na crença dos Divinos Mysterios. 

Era incrível a caridade com que tratavào dos enfermos, 
com que acudião aos necessitados, e com que soccorrião a 
todos, totalmente de si esquecidos, por se lembrarem dos 
pobres, e por favorecerem os necessitados. E para que se 
veja o muito que lhes deve a nossa Yice-Provincia, nos 
maiores cuidados nunca perderão de vista o seu augmento, 
e commodidade religiosa, vendo o muito que erão precisos 
varões apostólicos, e obreiros incansáveis para a vinha do 
Senhor. Em duas cousas principalmente empregárão todas 
as suas idéas; a primeira, de acudir a todas as necessidades 
espirituaes, assim dos Índios pelas aldeas, como dos mora-
dores na cidade; a segunda, de fundarem huma casa que. 
servisse de praça de armas, em que se exercitassem os 
muitos campeões que havião ser precisos para a espiritual 
conquista daquelle Gentilismo ; para que divididos por toda 
esta Capitania podessem acudir melhor ás obrigações de 
soldados veteranos, e ao ministerio de verdadeiros e expe-
rimentados operarios. 



Tinha levado comsigo o Padre Luiz Figueira, do Gover-
nador do Estado Diogo de Mendonça Furtado, licença em 
nome de Sua Magestade para poderem fundar casa na ci-
dade de S. Luiz; mas o cuidado e grande zelo com que 
acudia ao bem e augmento daquella Christandade, e que elle 
antepunha a qualquer outro emprego, o desviou por espaço 
de dous annos deste tão precioso, como desejado intento : 
alé (pie no auno de 162-4 mandou a Magestade Cáthoíioà do 
grande Felippe IV, por primeiro Governador e Capitão-Ge-
neral do Estado do Maranhão, a Francisco Coelho de Car-
valho, varão cuja prudencia e zelo do serviço real. soube 
desempenha? os créditos da pessoa e as acertos da eleição. 

Aqui hc que teve o seu principio a divisão desta Capitania 
do governo e Estado do lirazil, tendo-so até então gover-
nado por Capitães-móres por espaço de oito annos. Foi o 
primeiro Capitão-mór Alexandre de Moura, a quem suecc-
di'u Jeronymo de Albuquerque, que por sua morte deixou 
nomeado interinamente a seu filho Antonio de Albuquerque, 
ao qual depois veio succeder Antonio Moniz Barreiros, que 
foi d ultimo desta pequena serie. 

Quando tratarmos da Capitania do Pará, contaremos por 
sua ordem os Capitães-móres que a governárão até o 
tempo da separação do seu governo do do Brazil. 

Cliegado que foi ao Maranhão o Governador Francisco 
Coelho de Carvalho, como levava poder para mandar passar 
cartas de data e sesmaria em nome de Sua Magestade, con-
correrão logo algumas pessoas, assim seculares, como re-
ligiosas, a pedir as terras que se lhes fazião precisas para o 
beneficio das suas lavouras. Já a este tempo possuia o 
Padre Luiz Figueira por escriptura de doação huma legua 
de terra no sitio chamado Anyndibá (*), para ajuda da funda-
ção do nosso Collegio. que pretendia erigir o dito Padre, e 
tinhão doado Pedro Dias e sua mulher Apolonia Bustamante; 
cuja legua de terra em nome de Sua Magestade lhe mandára 
dar o Governador Gaspar de Souza, pois com esta promessa 
tinha vindo por artilheiro para o Maranhão na armada de 
Alexandre deMoura, aquém o mesmo Governador recommen-
dou désse aos ditos huma legua de terra no lugar e sitio 
(pie elles escolhessem dentro na Ilha. E como entrassem 
nella pela banda de S. José e forte de Itapary, se agra-

(') lie actualmente a vüla do Paço de Lumiar, nome que impoz o Capitão-
Genèral Joaquim de Mello o Povoas, depois da injusta expulsan dos Jesuítas: 



darão da primeira Ierra que vir.io, e osla pedirão fem qua-
dra, correndo a ¡.osle para Ilapary: efoi a primeira terra que 
pOSSUio a Viec-Provincia do Maranhão, lauto mais estimável 
quanto foi a boa vontade com que a doarão tão piedosos 
[lemfeitores. 

Para se evitarem contendas a lirdia já mandado demarcar 
n Padre Figueira no anuo de 10-27, com rumos abertos, que 
bem davão a ver a legalidade dos seus marcos. Não bastou 
ludo isto para que o Superior as deixasse de pedir, como 
pedio ao novo Governador e Capitão-General, que lhes con-
cedeu com o parecer do Provedor-mór tia fazenda real Ja-
come Kaymundo de Noronha, cuja caria foi depois confir-
mada pelos Governadores Ignacio Coelho da Silva e Antonin 
Coelho de Carvalho, e Ultimamente tombada com as demais 
leiras do Collegio no anuo de 1732, sendo Heitor o Padre, 
Carlos Pereira, que com incansável zelo findou o dito tombo 
querendo aproveitar-se da Provisão Ileal, que Sua Magestade. 
foi servido conceder ao seu Collegio, para vér se por esle 
ião eflicaz meio se punha por huma vez o desejado fim a 
laníos litigios, que mais parecia provinhão da tenacidade, 
que da justiça dos heréos. 

.Nesta legua de terra fundou o Padre Luiz Figueira a pri-
meira fazenda que teve o Collegio para o beneficio das la-
vouras dos seus Religiosos : fabricando casa, e erigindo Ca-
pella, que dedicou á Virgem Senhora da Luz, de quem era 
por extremo devoto, e situando nella os índios que tinha 
trazido comsigo de Pernambuco. Dcrão estes logo principio 
ás suas roças, de que elles e os Padres se sustentarão ; 
nunca perdendo aquello sitio o nome de Anyndibá, que 
ainda hoje conserva com immortal lembrança de nossos pri-
meiros líemfeitores. 

A temporal e precisa economia, com que os nossos 
Padres acudião á quotidiana manutenção das suas pessoas, 
de nenhuma sorte lhes embaraçava o espiritual cuidado 
que punhão na assistência e bem das almas dos Portu-
guezes e índios das aldèas, pernoitando muitas vezes na ci-
dade e amanhecendo nas povoações, para que nem a 
huns, nem a outros faltasse o pasto da santa doutrina 
nem a distribuição dos Sacramentos, que com incansável 
zelo repartião com os mais necessitados, obrando a sua ca-
ridade milagres: ao mesmo tempo que para discorrer a pé 
tão prolongados caminhos erão necessárias forças que cor-
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respondessem a tão agigantados espíritos, sempre promptQs 
em ludo, e para tudo que era do maior serviço c gloria de 
D cos : sendo tanto maiores as fadigas c trabalhos, quanto 
era dilatada a grandeza da seara, que para que não sen-
tisse a falta de operarios, cada hum dos dous se multipli-
cava em muitos para acudir a todos. 

Acabava o Padre Luiz Figueira de pregar na cidade, e 
do pulpito partia para as aldeas a doutrinar e praticar os 
índios na sua mesma língua, em que foi tão consummado, 
(pie foi o primeiro que compòz a arte (') no idioma brazilico, 
reduzindo-a a preceitos tão claros e infalliveis, que ainda 
hoje admirão os mais peritos nella a grande perfeição e 
energia com que a fallara■ a rara capacidade de seu autor, 
querendo não só em vida, senão depois de morto instruir 
aos nossos Missionários, dando-lhes huma chave mestra 
com que podessem abrir as portas á maior dilliculdade 
dos mysterios, que era a instrucção dos adultos nas materias 
mais recônditas da nossa fé, em que maravilhosamente e 
pelo modo mais perceptível se explica este grande mestre, 
e verdadeiro exemplar de Missionários; obra tanto mais pe-
quena quanto mais estimável, e de que resultou tanta gloria 
de Déos, e fruto das almas de toda a Gentilidade do lirazil, 
onde em todo elle corre a lingua Tupynambá com o nome 
de geral, como na Europa a Latina. 

E nenhum Jesuíta da America professa solemnemente 
sem primeiro se examinar nella, e ser approvado com 
juramento. 

liem via o Padre Figueira que sendo tão dilatada a messe, 
necessariamente requeria maior numero de obreiros; por 
que embora fossem muito avultadas as forças do espirito, 
com tão pequeno numero corria risco a colheita; e por falta 
de sugeitos, sendo tantas as aldèas, não poderia a assistên-
cia de dous acudir a tudo, como pedião as leis da caridade, 
faltando ou aos Portuguezes na cidade ou aos índios nas po-
voações, clamando huns e outros, já pelos remedios do cor-
po nas suas maiores necessidades, já pelos da alma nos seus 
maiores perigos. 

Revestido então de zelo aquelle varão verdadeiramente 

(') A grammatica deste celebre Missionário teve na Bahia ha poucos annos 
(1851) huma nova edição, praças aos cuidados c esforço do editor Jo.lo Joaquim 
da Silva Guimarães, e auxilio de Sua Magestade o Sr D. Pedro II, augusto e 
íllustrado Protector das letras. 
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apostólico, linha cscripto ao Padre Provincial da Provincia 
do Brazil, signilicando-lhe com huma viva e natural elegan-
cia, a penuria e falta de operarios em huma tão grande vinha, o 
desamparo de tantas almas em numero tão avultado, e huma 
tão irremediável necessidade, a que não podião abranger as 
suas forças c de seu companheiro, qiic para que se não ma-
lograssem tão santos intentos e tão urgente desamparo, 
lhe pedia pelo sangue de Jesus Christo, e os mais Re-
ligiosos o quizessem vir ajudar, por estar já a messe ma-
dura, e a seára atalho de fouce, cm risco de metter também-
nella a morte a sua, com prejuízo de que os seus golpes 
cortassem mais palhas para o fogo, que frutos sazonados 
para o celeiro. 

Com as lagrimas nos olhos leu o Superior huma tão fer-
vorosa carta, e ouvirão os subditos o espiritual convite para 
que erão chamados pelo zeloso procurador do Senhor da Vinha, 
e cortando por todas as difficuldades pela falta, que também 
havia de sugeitos naquclla Provincia, avisou ao Padre Lopo 
do Couto, que posto era único, era tal o seu fervor que não 
duvidava o Provincial desempenharia as obrigações de ope-
rario, e o grande conceito que todos tinhão de seus raros 
talentos, a que também ajudava muito o magnânimo coração 
de que era dotado para as maiores empiezas, como em seu 
lugar veremos. 

Assignou-lhe por companheiro a hum irmão Coadjutor, 
para que empregando-se em casa nos oflicios de Martha, dei-
xasse aos Sacerdotes mais desembaraçados para acudirem ás 
suas espirituaes fadigas, seguindo o exemplo dos Apóstolos, 
que para melhor se empregarem nos seu ministerios, no-
meárão sugeitos, que cuidassem somente da temporal eco- ' 
nomia das mesas, e distribuição das esmollas. 

E como para o Maranhão se offereceu na vinda do novo 
Governador Francisco Coelho de Carvalho, a commodidade 
do seu melhor transporte, na sua companhia vierão estes 
dous Religiosos, que forão recebidos pelos Padres Figueira e 
Amodei como dous anjos do céo, de quem esperavão copio-
sos frutos na fervorosa resolução com que offercecrão logo 
as forças corporaes, reguladas pela medida de seu espirito, 
que não anhelava mais que o maior serviço c agrado de 
Dcos. 

A' vista de hum tão opportuno soccorro, pequeno no nu-
mero, e grande na qualidade, entregou o Padre Superior o 
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governo da casa ao Irmão, c repartindo o cuidado da visita 
das aldeas ao Padre Lopo do Couto, que era lambem insig-
ne na lingua braziliea, se quiz ajudar do novo hospede para 
poupar algum tempo ao grande cuidado que o trazia desve-
lado de fundar bum Collegio, onde se estabelecessem os novos 
Missionários; não duvidando que quanto maior fosse a praça 
e numero de soldados de Cliristo, tanto maiores forças se 
podão em campo contra as astucias do inimigo, e poder do 
inferno, ficando mais gloriosa a conquista pelo diflióil da 
guerra c pelo arriscado do combate, em que precisamenle se 
havia de arruinar o imperio de Satanaz, que oceupava a 
todo o Estado do Maranhão. 

Pedio á Camara e Senado desta cidade '¡0 braças cm 
quadro no sitio cm (pie hoje se acha o Collegio, e venci-
das na sua concessão as apparenles dilliculdades, com que a 
paixão mais que o zelo pretendia impedir tão santos o bem 
necessários intentos, ajudado da autoridade do novo Gover-
nador, que não deixava desconhecer a importancia da obra 
e o profícuo préstimo de seus religiosos fundadores, alcan-
çou a pretendida carta de data de terra que se pedia a que de-
pois seajuntárãomaisalguniasbraças, por compra que Jizerão 
os Padres para maior largueza e commodidade da sua 
cerca. 

Entrou logo o grandioso animo do Padre Luiz Figueira a 
idear huma obra maior que suas mesmas forças, e muito 
superior aos cabedaes, a que não podião chegar as escas-
sezes de huma religiosa pobreza, que apenas lhe dava para 
sustento c vestuario dos seus subditos. 

Fiado nossoccorros da Providencia Divina., entrou a ajun-
tar os materiacs de pedra c cal para a fabrica de hum bom 
corredor e Igreja, que nas presentes circumstancias em 
huma colonia tanto nos seus principios, era como vencer 
hum impossível, ao mesmo tempo que ainda o palacio dos 
mesmos Governadores apenas se achava de taipa de pilão: 

Era a fabrica difücultosa, porém a actividade do Padre lhe 
deu tal expedição, que já se achava com huma grande parte 
do necessário para erigir aquello premeditado edificio, a que 
não faltava senão alguns obreiros, que huns ideassem, e 
outros trabalhassem na obra. 

Tinha elle trazido, como dissemos no Liv. I, alguns índios 
olliciaes das nossas aldeas de Pernambuco, que "lhe podes-
sera servir nesta occasião. Entre os Índios, que trouxera, 



na liiini tí Principal Gregorio Milagaya, criado de menino 
com os nossos Padres, e de quem o Padre Figueira fazia a 
maior confiança por ser sugeito de prendas, e digno pela 
bondade do genio de huma particular estimação; motivo por 
ipie era estimado dos nossos, como parcial e interessado no 
que dizia respeito ao serviço de l)cos, e estabelecimento dos 
Padres naquella ilha. A. este communicou o seu empenho, 
é se mostrou elle tão magnânimo na resposta, que offerecen-
do-lhe a sua assistência, com os poucos vassallos que tinha, 
se deu logo principio ao corredor, que havia de servir de vi-
venda aos Religiosos, e lie o mesmo que ainda hoje se vé 
para a parte do norte, e Praia Pequena, correndo o rumo 
de leste oeste. 

Tal foi a segurança com que foi fabricado logo do seu 
principió) e he sem duvida o melhor dos tres de que se 
compõe o Collegio, assim pela vista como pela frescura, poi-
que o corredor que depois acerescentou o grande Padre 
Vieira, sendo Superior em 1659, comocaheparao poente, he 
pouco apto á habitação em hum clima em que os calores 
são notavelmente penosos ao passadio dos corpos. O que lica 
para o nascente, e já estava principiado havia muitos annos, 
foi o ultimo que se acabou em 1727, e em que depois vindo 
noviços de Portugal se metteu o noviciado. 

Era algum tanto sombrio pelos arvoredos da cerca para 
onde cabe que pela não devassarem os Seculares, se forão 
sempre conservando, por serem seus muros muito baixos. 

A milagres da summa actividade destes dous bemfeitores, 
o Padre Figueira e o Principal Mitagaya, se acabou o corre-
dor com huma tal fortaleza e segurança, que vendo muito 
depois o Padre Reitor João Felippo Bettcndorf, que o cor-
redor do norte, e parte do do nascente era mais baixo que 
o do poente, para que corresse a obra toda era igual pro-
porção e ficasse tudo pelo mesmo nivel, lhe mandou levantar 
com alça-premas o madeiramento mais de hum palmo, sendo 
preciso abrir para isso muitos buracos, que em nada offen-
derão as paredes, pelo muito e bem fortificado que tudo es-
tava. E não duvido que não conhecendo este Collegio outros 
fundadores, licárão logrando estes dous insignes bemfeito-
res os costumados suffragios, que nelle, como nos mais se 
costumão dizer todas as semanas pelos bemfeitores vivos e 
defuntos; merecendo este bom Principal Gregorio c seus vas-
sallos huma eterna lembrança nos annaes da Vice-Provincia, 
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pelo muito que ajudou com cl les o primeiro Collegio que 
ella teve, e donde resultou depois tanto serviço de Deos 
e bem das almas; porque nelle se criarão e crião ainda 
hoje os muitos operários, e insignes Missionários, que tem 
dado a nossa Companhia neste Estado com tanto augmento 
da Christandade e do Imperio Portuguez, em cujo serviço 
empregárão as forças e sacrilicárão as vidas, que bem o dão 
ainda a conhecer as muitas e grandes povoações, que estão 
fundadas por esses rios, sem dispendio considerável algum 
da Fazenda Real, e sem mais soccorro que o de Deos, que 
sempre com a sua divina e liberal mão abençoou os santos 
intentos dos filhos da Companhia; devcndo-se a maior parte 
destas reducções á fortaleza da sua constancia e ao singular 
de suas virtudes, com que vencerão trabalhos immensos, 
difficuldades incríveis, e calumnias insupportaveis, não tiran-
do os olhos da maior gloria de Deos e conversão dos índios, 
sendo estes em todo o' tempo a causa, e como neceado ori-
ginal, donde nos nascerão nesto Estado as maiores e mais 
deploráveis perseguições. 



CAPITILO 111. 

1)0 MAIS QUE OUROU O PADRE LUIZ FIGUEIRA E SEUS 

COMPANHEIROS NO MARANHÃO, NO CELIZ GOVERNO DE SEU 

PRIMEIRO GOVERNADOR E CAPITÃO-GENEItAI. FRANCISCO 

COELHO DE CARVALHO. 

Conduzia muito para o adiantamento da nova Cliristandade 
a grande piedade, zelo e prudencia do novo Governador, não 
perdoando a diligencia, nem faltando a requerimento em 
que esta podessc florescer pela actividade, dos nossos Missio-
nários, que, em hum continuo gyro, andavão discorrendo 
pelas aldeas e acudindo ao bem do próximo. E como o Pa-
dre Luiz Figueira por seus raros talentos e singular virtude 
se fazia estimado do Governador, por ver a sinceridade, reso-
lução c acerto com que discorria sobre as materias que com 
elle consultava, era por extremo grande o conceito que do dito 
Padre tinha, e por cujo respeito muito ajudou e servio aos 
santos intentos da nossa primeira fundação c conveniente 
estabelecimento na cidade, cujo cuidado de seus moradores 
e familiares tomou elle para si; ficando só na companhia 
do Irmão, expedio por embaixador do Evangelho ao Padre 
Lopo do Couto, para que na terra lirme de Itapucurú, Mony 
e Ignara annunciasse a fé de Cbristo aquellos Barbaros, 
reduzindo-os ao gremio da Santa Igreja ; praticando-os a 
que vivendo cm vida mais racional e politica se quizessem 
aproveitar da suavidade do jugo da nova lei e da conve-
niencia da amizade e boa correspondência com os nossos 
Portuguczes, debaixo de cujas armas vivirião como tantos 
outros vassallos de um Bei, que os podia fazer temidos 
ainda dos seus maiores inimigos. 

Ao mesmo tempo enviou para assistência das aldeas da 
Ilha ao Padre Benedicto Amodei, cuja commissão com a 
mesma boa vontade com que a aceitarão, com a mesma 
a puzerão cm execução, com tantos créditos da sua 
fervente caridade que bem desempenharão a eleição, assim 
na Ilha, como na terra firme, onde reduzio o incansável 
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zelo do Padre Goulo a muitos barbaros que tirou dos matos 
para viverem aldeados huma vida mais civil, que a que 
tinhão, levados, ou da sua natural barbaridade ou da sua 
ingénita preguiça; vicio inseparável da inercia e rudez de. 
seus genios e desordem de seus costumes. 

Emquanto estes se occnpavão em tão arriscados e traba-
lhosos exercícios, se oceupava todo na cidade o bom Padre 
l.uiz Figueira, já no pulpito com os ouvintes, já no eoníissio-
nario com os penitentes, já no calechismo com os Indios o 
escravos dos moradores, já nos cárceres com os presos, já 
pelas casas com os doentes e moribundos, sendo muito 
pouGOSosque morrerão sem hum tão bom piloto á cabeceira, 
todo para todos, e hum verdadeiro Paulo nas necessidades 
mais urgentes do seu próximo. Assim se via esta cidade. 
Hita e contornos assistida de tres Jesuítas, como se fosse 
huma Provincia inteira, porque a sua ardente caridade os 
sabia multiplicar de modo, que sendo poucos, trabalhavão 
por muitos. 

E para que a innata eloquência do Padre Figueira se 
communicasse a todos, e todos experimentassem os effeitos 
da sua efílcacia e persuasão, se mandava substituir por dous 
subditos pelas povoações da Ilha, ou na terra firme pelas 
aldêas novamente reduzidas, ficando sempre aquelles em 
seu lugar ocoupados, posto que cabalmente não enchessem 
os mesmos ministerios que o Servo de Deos acabava de 
exercer. 

Não posso deixar de sentir a falta de noticias destes tem-
pos, em que mais obrarão que escreverão estes apostólicos 
varões, que precisamente havião encontrar nos exercícios 
de seu fervoroso zelo cousas muito particulares e successos 
raros, com que podessemos agora enriquecer esta Historia, 
com edificação dos que a lessem e grande consojação de 
quem, á vista de tão fervorosos espíritos, quizesse seguir 
o exemplo de tão singulares operarios. 

Tinhão soado nos ouvidos do Padre Figueira os clamo-
rosos échos da Gentilidade do Pará, a quem a sua ardente 
caridade desejava acudir com o remedio de suas almas no 
grande desamparo a que as considerava expostas; e como 
pretendia valer-se da autoridade e bons oflicios do Gover-
nador, seu intime e affeiçoado, não cabendo já o seu espirito 
no dilatado daquella Gapitania do Maranhão, pretendeu 
passar-se desta para a do Pará. para ver se a sua actividade 



descobria meio com que se podesse acudir áquelle dilatado 
paganismo pelo beneficio dos cuidadosos filhos da Compa-
nhia ; cujo emprego, a ser regulado pelas medidas de seu 
sagrado Instituto, não podia deixar do ser util á Republica 
Ghrista e ao adiantamento do Imperio Portuguez em tão 
vastos e ainda incógnitos sertões. Conferio seus úteis inten-
tos com o Capitão-General Francisco Coelho, que estava de 
partida para o Pará, que, como tão zeloso da honra dc Dcos 
e serviço de seu Principe, Ih'os approvou e prometteu para 
isso a sua ajuda. 

Reservamos a sua viagem para aquella Capitania quando 
entrarmos no Livro III, em que precisamente, e primeiro 
que tudo, havemos de dar delia huma individual noticia 
do principio do seu primeiro descobrimento, porque pre-
tendemos acabar este segundo livro com a entrada dos 
Hollandezes e sua total expulsão de toda a liba o Capitania 
do Maranhão. 

Succedeu por este anuo, que era de 1636, a morte do 
¡Ilustre e sempre memorável Governador do Estado, Fran-
cisco Coelho, que o governou por espaço de doze annos, 
com os merecidos applausos dos mais bem intencionados, que 
medião as suas disposições pelos acertos da sua prudência, 

que não deixaváo de reconhecer nelle o incansável zelo 
que tinha do augmento de hum Estado, do qual tinha sido 
primeiro Capitão-General. 

Muitos forão os que sentirão a sua morte: porém mais 
que todos o Padre Figueira, porque via que interessava na 
sua vida a Christandade e nova reducção do Gentilismo. 

Succedeu-lhe no cargo, a impulsos da sua própria nego- . 
ciação, Jacome Raymundo de Noronha, Provedor que era 
da Fazenda Real da Capitania do Maranhão ; porque, mor-
rendo o Governador na do Pará, na Villa de Camutá, para 
onde tinha ido tratar-se, com a mudança de ares, da falta 
de saúde, lhe foi fácil tomar as rédeas do governo, e fazer-se 
obedecido daquelle Senado ; a quem seguio nesta parte o 
do Pará, até ficar de todos pacificamente respeitado pelo 
cargo e pela pessoa, cujo merecimento não deixava de se 
fazer attendivel pelas muitas occasiões em que desempenhou 
a boa eleição que delle se fez em algumas emprezas mili-
tares e negocios políticos. E quando se não contasse outro 
entre os acertos do seu governo, bastaria a resolução e 
providencias com que deu fim ao descobrimento do famoso 
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rio das Amazonas, nomeando para elle a hum tão insigne e 
afortunado Cabo, como o Capitão Pedro Teixeira; (pie dandi, 
principio á sua commissão cm Outubro de í657¿ subindo 
até Ouito, o voltando desta para a cidade do Pará, chegou 
finalmente á olla cheio de gloria e merecimento cm Dezem-
bro de l()5!), acompanhado da sua mesma escolta e de dons 
Castelhanos, Iteligiosos da Companhia; os Padres Christovão 
da Cunha e André de Artieda, com mais dous Religiosos de 
Nossa Senhora das Mercês, epie forão os que derão princi-
pio á sua fundação neste Estado. Esta feliz expedição do seu 
governo bastaria para dar a seu nome huma eterna e glo-
riosa memoria dos seus acertos. 

Pouco mais de hum anno tinha governado Jacome Ray-
mundo, quando no anno de 1C58, aos Ti de Janeiro, che-
gou á Capital do Maranhão bento Maciel Parente, tão adian-
tado nos requerimentos que fez na corte de Madrid, pelo 
que tinha obrado no serviço real em todo este Estado, 
que a Mageslade do Senhor D.Eelippe IV o despachou com a 
patente de Governador e Capitão-General, com huma ampla 
doação dedonatario da Capitania do Cabo do Norte de juro e 
herdade para elle, seus filhos e herdeiros descendentes, as-
sim transversaes como collateraes. 

Tanto soube a sua actividade negociar naquella còrte! E 
pára que a sua vinda fosse mais plausível a estes povos, 
trazia elle resuseitada a antiga lei da administração dos ín-
dios, que em parle lhes saboreava o depravado gosto que 
tinhão dos cativeiros, com o falso e enganoso pretexto de 
ipie só estes lhes poderião adiantar os seus interesses; 
sem advertirem que a sua injustiça que algumas vezes era in-
separável usurpação da liberdade, vinha a ser a total cau-
sa do pouco adiantamento de seus cabedaes. Era Bento Maciel 
notavelmente zeloso do bem e adiantamento do Estado, 
onde tinha dado bem a conhecer as gentilezas de seu va-
lor; e para não ter ociosa a actividade com quo sempre 
procurou encher as obrigações de seu cargo, entrou logo 
na diligencia de fortificar a cidade pela banda de terra, 
mandando lançar hum muro ou trincheira que corria da 
Praia Pequena detraz da cerca do Collegio até á Praia 
Grande, ficando os dous convenios do Carmo e Santo Anto-
nio fora, e só o uosso Collegio dentro com o resto da ci-
dade, que so achava fundada nesta pequena lingua de terra, 
e que hoje se acha com grande augmento, desfigurada 
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na sua maior parte a primeira forma (pie teve cm seus 
principios. 

Não tinha neste tempo aquella praça maior guarnição 
que a de Ires companhias, duas pagas e huma de Ordenan-
ças, sendo muito pequeno este presidio para huma cidade 
(pie cada dia se achava ameaçada do formidável poder dos 
llollandezes; mas esta a fatal condição das nossas colonias, 
de ordinario arriscadas pelo notável esquecimento do pre-
ciso soccorro para a sua conservação no ministerio de Cas-
tella. Brevemente o veremos com deplorável injuria do ne-
me portuguez. 



CAlTI'l LO I V 

ENtllADA DOS 1ÍOLLANDEZÈ8 NA ILHA DO MARANHÃO, É DÔ QÜE 

OBRARÃO OS NOSSOS PORTUGUESES POR ESTE TEMI'O. 

Perniciosas c fataes forão sempre aos dominios de Portu-
gal no poder dos Keis de Castella as armas da llollaiula. 
ao tempo em que estivemos sujeitos aquella coroa, sendo a 
inacção dos ministros desta corte tanto mais reparavel 
quanto era maior o desamparo das nossas conquistas, cada 
vez mais expostas ao poder e ambição dos Hollandezes. 

Por varias vezes tinha o poderoso procedimento da Repu-
blica da Hollanda intentado fundar povoações pelo rio das 
Amazonas, entrando pelo Cabo do Norte, não advertindo 
serem estas terras do privativo dominio portuguez; porém 
outras tantas vezes forão vergonhosamente expulsos pelas 
nossas armas debaixo do commando, e militar con-
ducta dos valorosos Capitães Bento Maciel Parente, Pedro 
Teixeira, Pedro da Costa Favela, e João de Caceres. 

D mesmo tinhão já experimentado os Hollandezes pela 
parte do sul, no Ceará, na resistencia de seu Capitão Martin» 
Soares Moreno, que por duas vezes os rechaçou com tão 
varonil accordo. que totalmente os derrotou; e apenas es-
capárão os poucos que buscárào as embarcações para os 
salvarem com as vidas e não ficarem por glorioso despojo 
da valentia de Martim Soares, e de seus animosos solda-
dos. Agora que se vião mais poderosos com a tomada de 
Pernambuco, emprehendêrão terceira veza fortaleza do Ceará 
presidida pelo Capitão Bartholomeu de Brito, que acom-
panhado da pequena guarnição que o seguia, não pôde lo-
grar a fortuna de Martim Soares, por se ver obrigado a 
ceder á furiosa escala que o inimigo fez da fortaleza, de 
que ficárão senhores apezar da nossa resistência. 

Orgulhosos os Hollandezes vendo-se já dominantes da 
maior parte daquella costa, quizerão dar o ultimo teste-
munho de sua violencia esforçando-se a tomar a restante 
porção de terra que ainda ficava da parte do sul, donde lhes 
seria fácil ajuntar a esta a do Pará até passarem a linha, 
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c sc fazerem absolutos senhores do Gabo do Xortc, crio das 
Amazonas, onde tinhão lançado as suas primeiras raizes, 
que a não serem cortadas no seu principio pelo valor dos 
Portúguezes, Qcarião mais difflcuUosas de arrancar [tara os 
annos futuros. 

Iieccioso do vizinho poder dos inimigos, passava os dias 
cuidadoso o Governador Bento Maciel Parente, vendo-se 
tão falto de meios para huma vigorosa resistencia, ao mes-
mo tempo que já cm Pernambuco se tratava do apresto do 
huma poderosa armada composta de 18 vasos c "2,000 ho-
mens de desembarque, entregue tudo á ordem e disciplina 
de seu commandante João Cornelles, que com vento feito 
partió do Arrecife, c aos 34 de .Novembro de 1641 embo-
cou a barra do Maranhão, cujos moradores se acha vão ain-
da congratulados pelo feliz successo da gloriosa Acclamaç.ào 
do Sereníssimo liei o Sr. D. João IV, de saudosa me-
moria. 

Tão grande numero de embarcações não deixou de 
causar hum extraordinário abalo ccommoção no povo, ven-
do-sc repentinamente accomnieltidos de tão superiores for-
ças; eainda que o Governador sc lisongeava com ¡inmediatos 
avisos que recebera da Gòrtc, das pazes concluídas entre 
o Beino de Portugal e as Provincias Unidas ; de seu mesmo 
tratado prudentemente se inferia o grande perigo que ago-
ra se experimentava. E para que esta Capital, nos desmaios 
do seu desaccordo, não experimentasse, com injuria do seu 
nome, a ultima ruina (pie por instantes a ameaçava, se pre-
venio o Governador entre as angustias do tempo, expedindo 
logo huma das companhias para Araçagy para impedir aos 
inimigos algum desembarque, sc o intentassem; outra com-
panhia mandou postar pela Praia Grande, e com a terceira 
ficou commandando a fortaleza, de cuja defesa pendia a 
conservação e vida da já moribunda cidade. 

Accommettérão o canal as embarcações démenos fundo, 
e humas após outras forão montando a Ponta d'A-
rèa, e entrando pelo rio da cidade, disparando ao mes-
mo tempo a artilharia para maior terror de seus morado-
res. Atirou também a nossa fortaleza algumas cargas, porém 
ou fòsse pelo medo ou pela pouca pericia do que apon-
tava os tiros, não íizerão algum effeito nos baixeis inimigos 
as suas balas. Já a este tenípo o terror augmentado pelas 
vozes do povo, dc qnoeslavão os Hollandezes cm terra, li-

¡0 
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Tilia cansado lumia nótavej confusão, que com o inseparável 
da desordem linha obrigado a maior parle das familias a 
largarem a cidade com o que poderão levar comsigo, para 
salvarem nos malos senão as fazendas, o que era mais, com 
a honra, as próprias vidas. 

Apenas (lerão fundo as nãos inimigas na praia ou canal 
de Nossa Senhora do Desterro, mandou logo Denlo Maciel 
ao Padre Lopo do Conto (por se achar já ausente o Padre 
Luiz Figueira) com o Provedor-mór da fazenda, Ignacio do 
do Hogo Barreio, para que soubessem do General da armada 
o motivo da sua chegada aquello porto, combatendo huma 
cidade que no respeito do novo Soberano gozava por meio 
da paz estabelecida entre os Estados a segurança dos por-
tos, lendo recebido positivas ordens do seu legitimo Princi-
pe, que só Castelhanos e Mouros tratasse como a inimigos; 
o que de nenhuma sorte sc podia conformar com a mani-
festa violencia, que elle em nomo de seus altos poderes 
pretendia fazer aos dominios de hum dos seus alliados. 

Chegados a bordo da Capitania, expozerão toda a narra-
tiva da sua commissão ao General .loão Cornelles, que como 
tinha intelligcncia da lingua latina, lhe foi mais fácil enten-
der ao Padre Couto, e ás forças da sua justificada repre-
sentação; porém a tudo respondeu com huma disfarçada 
politica : dizendo que os ajustes dos tratados com a sua 
Republica se devião entender das conquistas que vão da 
linha para o norte, c não para o sul. 

Desta resposta claramente sc vinha a inferir a firme reso-
lução deste Commandante, que era senhorear-se da cidade, 
e quando não fosse á sombra de huma paz fingida podesse 
effectuar-se ao estrondo de hum porfiado combate. 

Retirados os Commissarios, mandou logo o General execu-
tassem com militar disciplina o desembarque, receioso de 
que a companhia que ainda se achava formada ao longo da 
praia lhe disputasse a sabida e lhe impedisse o poder 
embicar as lanchas naquelle porto; porém os nossos sol-
dados, pouco acostumados aos estrondos de Marte, sendo 
esta a única vez que virão a cara ao inimigo, dando e re-
cebendo a primeira, não esperarão a segunda carga, fal-
tando ás ordens e desamparando a assistência dos seus 
mesmos cabos. 

Desassombrados os Hollandezes de huma tão pequena 
opposieào, sahirão á terra c medidos cm forma á proporção 
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do terreno vierão buscando a fortaleza onde se achava o 
Governador com tres companhias, poucos pelo numero c 
menos ainda pela qualidade. A' vista do tão Iracas contra 
tão avultadas forças, mandou elle novos Gommissarios que 
protestassem de novo as pazes celebradas entre as duas 
potencias, e vissem se podiüo alcançar do General Ilollandez 
algum partido decoroso ao seu caracter, c menos injurioso 
á qualidade da sua pessoa, que por instantes via notavel-
mente desfigurada do mesmo temor, que o linha exposto a 
huma Ião irreparável inacção e desaccordo, sem se lembrar 
que aquella era a mesma nação em que linha feito tantos 
estragos o seu valor no Cabo do Norte, e do quem tinha 
arrancado tantas palmas para o seu triumpho; mas já ou o 
peso dos annos, ou os descansos do ocio o tinhão feito es-
quecer até da sua mesma reputação. 

Mandou João Cornelles aos seus fizessem alto, o ouvidas 
com altenção as ellicazes representações dos Gommissarios, 
conveio por ultimo, em (pie não entraria na cidade c se con-
tentava com a terra de queja estava de posse, onde se accom-
niodaria com os da sua armada, vivendo ambas as nações 
pacificamente governadas de seus respectivos superiores, 
emquanto se dava parte o vinha a resolução de El-Rei de 
Portugal e dos Estados da liollanda, com condição que so 
lhe Uavião fornecer pelo seu dinheiro todos os viveres que 
fossem precisos á conservação das suas tropas. 

Assignárão o nosso Governador e General Ilollandez a ca-
pitulação, por entender este (pie as nossas forças na forta-
leza eráo muito maiores do que ao depois observou; motivo 
por que rompendo logo o tratado e faltando á fé publica, 
obrou' pelas medidas próprias da sua Republica, amhição e 
violencia, senhoreando-sc cm primeiro lugar da fortaleza, 
mandando abater as nossas (Juinas o arvorar os estandar-
tes de liollanda. 

Discorreu depois pela cidade, permiltindo a seus solda-
dos o Baque, que logo executarão com a maior barbaridade 
e sacrilegio, não perdoando nem ainda ao sagrado das 
Igrejas, exceptuando tão somente a. nossa Igreja, onde sc 
achaváo refugiadas algumas familias com parte do precioso 
que possuião; não se soube o motivo, seria talvez favor 
divino concedido ao sagrado daquello templo. 

Da cidade passarão lambem ás fazendas e engenhos dos 
l'orluguez'.'s, saqueando tudo o que podia servir de pasto á 



sua cubica ; o pura qué os moradores do rio Itapucurú, que 
erão por então de maiores cabedaes, não experimentassem 
hum semelhante estrago, remirão esta sua infelicidade com 
o donativo de G,4U0 arrobas de assucar, que promptamente 
entregarão. 

Ao Governador Bento Maciel Parente tratarão como pri-
sioneiro de guerra, e com menos respeito ao seu caracter, 
o levou o General Ilollandez para Pernambuco o na sua 
mesma náo, como testemunho authcntico do seu triumpho, 
em (pie lambem ião alguns Porluguezes dos que podc-
rião ser mais suspeitos ás suas idéas e futuros interesses. 

O resto da guarnição da praça mandou em outro navio 
para a ilha de" S. Glirislovão, do dominio de Gastella, não 
passando lodo o numero destes transportes de cem homens, 
que erão por então as principaes e únicas forças daquella 
cidade, da qual e de toda a costa até Pernambuco íicavão 
já absolutos e tyrannicos possuidores os Hollandezes. 

Passou o procedimento do General de injusto a temerario, 
obrigando os moradores a cntrcgar-lhe Iodas as armas 
offensivas, signal de que não se dava por tão seguro que 
não receiasse que aquclle corpo tão debilitado agora de 
forças as podia ainda recobrar para o futuro, o em melhor 
tempo intentar huma vigorosa opposição á sua intrusa 
subsistencia ; o para que não faltasse circümstancia que lhes 
podesse fazer insupportavel o mesmo jugo que padeeião, 
obrigou a todos a jurarem vassallagem, sob pena do morte, a 
huma Bcpublica de que os miseráveis nunca tinhão sido 
vassallos. 

Obedecerão promplos, porque nem o poder que os man-
dava admillia desculpas, nem a força que os obrigava, 
escusas; vendo-se depois desobrigados da homenagem, que 
não poderia em alguma conjunctura incluir-sc no numero 
dos perjurios, e assim jurarão com condição c pacto do uso 
livre da religião, conservação dos templos e Gullo Divino. 

He muito digna de memoria a generosa o poucas vezes 
vista resolução de Pedro de Dessáes, Biscainho de nação, 
(pie desprezando o temor da morte e a infamia do supplicio, 
por mais que sua mulher, amigos e párenles o persuadirão 
a que seguisse o exemplo dos mais no juramento de home-
nagem, não poderão acabar com elle, que vencesse esta 
gloriosa obstinação até chegar ao logar do palibulo, em que 
havia ser enforcado, em pena da sua negativa, acòmpá-
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nhailo dos nossos Padres, que forão os que nos deixarão 
estas memorias. 

Porém as lagrimas de I). Antonia de Menezes, sua mu-
lher, e o empenho de algumas pessoas de respeito, c talvez 
prudente receio do General, que não lirmasse com esta morte 
a constancia que deviâo ter os moradores a seu exemplo, 
lhe deu por então a vida, que por esta acção bem merecia 
o seu nome estar eternamente escriplo nos annaes da Fide-
lidade Porlugueza. 

l)ividirão-se logo os soldados hollandezes pelos engenhos 
do rio llapucurú, em esquadras de quinze até vinte homens 
cada huma; e os que restavão do preciso presidio daquella 
praça se espalharão pela ilha obrigando a seus moradores 
a sustenta-los a grande custo. 0 quanto padecessem estes 
miseráveis no vil cativeiro de nuns homens sem fé, que lhes 
reprimisse o orgulho da sua ambição e sensualidade, deixo 
eu á consideração dos leitores, por ser mais fácil o ponde-
ra-los com o discurso que o exprimi-los com a penna, 
se não quizernios dizer que esta excedeu os limites de 
intolerável. 

Alguns escriplores tenho encontrado que com demasiada 
acrimonia culpão esta desgraça de Bento Maciel, e por con-
seguinte olfuscão nesta acção as muitas e gloriosas empre-
zas em que deu a conhecer com o seu valor a sua fideli-
dade no serviço do seu rei, já ua expulsão dos Francezes, 
já na expugnação dos Índios rebeldes; e por ultimo sendo 
Capitão-mór no Pará, buscando com destemido animo aos 
Hollandezes que se achavão intrusos no Cabo do Norte, 
obrigou-os á força de armas a despejarem a terra de que 
mais a ambição que o direito os fazia seuhores, com injuria 
grave do respeito com que devião ser tratados os dominios 
de Portugal, que não reconhecião outro senhor que seu 
actual Soberano : podendo delle dizer-se, que as muitas 
mercês (pie recebeu dos Senhores Beis de Castella forão 
todas alcançadas á força do seu braço no real serviço, com 
grande acerto c prudencia do seu governo, (pie lhe mere-
ceu, além da doação da Capitania do Cabo do Norte, a 
patente de Capitão-general de todo o Estado, em que o apa-
nhou esta fatal infelicidade, que mais a falta de forças para 
a defensa que do animo lhe occasionou ; com a muito aggra-
vante circuinstancia de estar por então malquisto dos mo-
radores por os ter fintado para a fabrica e reedificarão dos 
muros da cidade. 



Não pretendo com isto desculpar a grande inacção em que 
òpôz o seu mesmo dcsaccordo; com quanto ainda não tivesse 
forças para disputar em campanha rasa a entrada dos ini-
migos, podia COmtüdo valer-so da superior vantagem dos 
matos, por ser senhor do paiz, e os soldados daquella praça 
e os Índios muito práticos nas emboscadas, com que podia 
pouco a pouco consumir os Hollandezes, ignorantes por 
então do terreno, e que não podorião subsistir naipiella 
cidade, faltando-lhes os frutos da terra precisamente neces-
sários para o fornecimento das suas tropas. 

.Mas a falta desta occorrencia nem o pode por então sal-
var do perigo, nem a súbita invasão dos inimigos o fez lem-
brar das grandes experiencias que tinha adquirido nos 
maiores apertos militares. Não quero, porém, deixar de 
advertir, que sendo a memoria de liento Maciel benemérita 
ao Estado, não merece a falsa imposição que lhe puem, de 
que a causa de hum tão grande infortunio fora a falta de 
soldados que tinha a praça, pelos trazer espalhados [telas 
suas conveniencias particulares no sertão do Pará e na sua 
Capitania do Cabo do Norte; pois tenho á mão hum assento 
verídico, pelo qual consta que os soldados que tinha por 
fóra não passavão de quinze, signal de que a boa fama deste 
Governador só teve a infelicidade deste funesto accidente 
no tempo do seu governo, do qual em circuinstancias tão 
criticas não podia deixar de perigar o seu credito, deven-
do-se reputar os seus erros, por pequenos quo fossem, 
como grandes, e pelos moradores de quem estava malquisto 
muito maiores. A morte, que pouco depois do seu desterro 
para Pernambuco o apanhou, lhe impediu o não sentir por 
mais lempo a sua desgraça. 



CAPITULO V. 

1)0 QUÉ OBRARÃO OS NOSSOS PORTUGUEZES NA RESTAURA-

ÇÃO DO MARANHÃO DO PODER DOS HOLLANDEZES, ANI-

MADOS DOS RELIGIOSOS DA COMPANHIA. 

Nâo sc conleniavão os Hollandezes com so vorom já se-
nhores de hum paiz alheio, c ilo que a violencia, c não o 
direito lhes linha dado execranda posse; porém, passarão 
das contribuições ás vexações, com que na guerra costumão 
ordinariamente os vencedores opprirnir aos paizanos. 

Não satisfeitos com a primeira, passavão á segunda e ter-
ceira violencia, e o pcior era que depois de lhes roubarem 
as fazendas c as honras, lhes queria também o seu tyrannico 
dominio, ou dar a morte, ou ao menos ameaçar com a pri-
vação da vida. 

Era insoITrivel o jugo cm que os mais polires gemião e os 
mais abalisados dissimulavão! 

No solfrimento alheio augmentavão os Hollandezes cada 
vez mais as suas ousadias, c já menos receiosos do perigo, 
fazendo degráo das affrontas da gente mais humilde, que-
rião também continua-las nas casas dc maior graduação. 

lão-se dispondo pouco a pouco os ânimos notavelmente 
irritados de tanto desaforo; desabafando huns com outros 
sobre a causa dc seus infortunios, recommendando ao se-
gredo as queixas que formavão, e mostrando desejar o 
mesmo que não podião remediar; só dc Deos esperavão o 
remedio da sua queixa, c do mesmo Senhor que lhes désse 
hum total allivio na sua ultima desgraça. 

Os que mais ardião em zelo da honra dc Deos, tão ultra-
jado c offendido da herética perfidia, erão o nosso Superior 
o Padre Lopo do Couto (por ter já partido para Portugal o 
Padre Luiz Figueira a buscar huma grandiosa Missão de 
operarios) e o Padre Benedicto Amodei, os quaes vendo os 
grandes desacatos e sacrilegios com que erão tratados os 
Sagrados Templos, o máo exemplo que se dava aquellas 
novas plantas da Christandade, a quem os Hollandezes faci-
lilavão o mesmo que a nossa lei lhes prohibía, e que os 



Padres lhes ensinaváo devião fugir, como peste da alma, 
enredo das consciências : pela fraqueza própria da natureza 
e pela natural inclinação que tinhão á liberdade dc con-
sciência, na communicação dc tão perigoso trato, ião dando 
a beber o veneno dos mesmos dogmas que lhes praticavão, 
com notável prejuízo daquellas almas, que pela sua rusticí-
dade erão fáceis de sc enganar; c o peior era que até alguns 
dos 1'ortuguezes ião já gostando do mesmo que deviào fugir, 
porque ou o parentesco os fazia affeiçoados, ou a dependen-
cia os aparentava nos costumes com os Hollandezes. 

Estes e semelhantes motivos davão bem a conhecer o 
grande risco edesamparo daquclles Catholicos, não se ouvin-
do mais que queixas o clamores do povo, que a caridade 
dos nossos Padres não podia remediar por mais que os 
animavão á paciencia e tolerancia de tão pesado jugo. Era 
o Padre Lopo do Couto de agigantado esnirito e altos pen-
samentos, e dc hum animo c coração avultado para as maio-
res emprezas. Deu parte a seu companheiro da idea que ha-
via dias o trazia desassocegado sobre as tyrannias que via 
padecer aquellos moradores, c os seus amados índios infi-
cionados já com o contagio da heresia. Trouxe-lhc á me-
moria os repelidos sacrilegios dos templos, espalhadas com 
ignominia as pedras do sanctuario, chorando as mesmas 
ruas por serem caminho de iniquidade, sem que por cilas 
pisassem já os Catholicos para virem ás solemnidades da 
Igreja e ollicios divinos, com medo dos hereges ; sem or-
nato, porque despojadas da cstolla virginal as donzellas. 
gemendo os sacerdotes por não poderem impedir os desa-
catos com que era tratado o sanctuario, por cuja defensa 
parece devião arriscar as vidas até as olferecer em sacrifi-
cio no mesmo altar em que devião ser expiadas tantas of-
fensas. Que o remedio era sacudiro jugo que violentamente 
padecião, restaurar a liberdade perdida e pôr outra vez 
a ferra nas mãos do seu legitimo Soberano; que com hu-
ma tão gloriosa acção se faria a Deos c ao líei grande 
serviço, e se daria ao mundo o mais verídico testemunho 
da sua fidelidade, pois nem o juramento que derão, por ¡in-
competente, faltando-lhes as condições com que o fizcrSo, 
os obrigava; nem seu sollrimento entre tantas injustiças e 
crueldades poderia já ler outro nome que o de huma inju-
riosa cobardia. 

Que elle linha seu sobrinho Antonio Moniz barreiros 
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retirado, no seu Engenho (além de ser o mais offendidó 
dos Hollandezes), pelo mais zeloso no serviço do seu Prin-
cipe, c o mais bemquisto dos moradores do tempo que 
Fôra Capitão-mór daquellá cidade, os quaés não duvidáriãe 
fazer o que 1 lio vissem obrar, por ser a causa commum, e 
na qual se interessava a desejada liberdade daquelles po-
vos. Que era preciso passar á terra firme do ltapucurú, c de 
caminho da visita das nossas aldeas communicar com o 
maior segredo bum negocio de tanta importancia, cornos 
mais bem intencionados, c amantes do bem da patria. 

Admirado da generosa resolução de sen Superior, o Pa-
dre Benedicto Amodoi penetrado já da grande compaixão 
com que via perigar o bem de tantas almas, escandalisadò 
summamente das tyrannias e sacrilegos procedimentos dos 
Hollandezes, approvou a idéa c prometteu para o desejado 
Jim empenhar a Deos c a sua Mãi Santíssima, a cuja honra 
e desaggravo tendia principalmente hum tão importante, em-
bora arriscado negocio. 

Partió logo o Padre Lopo do Couto a visitar a Chrislan-
dade da terra firme, como costumava, e conforme a reco-
mendação que lhe tinha deixado o bom Padre Luiz Figueira; 
e na volta desta sua visita, com o intento de o ver, buscou 
seu sobrinho Antonio Moniz, a quem, no maior silencio da 
noite, communicou só por só o acerto, conveniencias e meios 
de huma tão gloriosa acção, que elle tomava tanto á sua con-
ta ; e approvando-a Antonio Moniz, se obrigou a communicar 
este negocio com os demais bons patricios, de cuja fidelidade 
tinha elle cabal conhecimento que ajudarião a empre-
za ainda com risco das próprias vidas. Nada intimidarão 
a hum tão grande soldado os perigos de facção tão arris-
cada, c recommendando ao Padre o segredo, que era toda 
a alma daquellc filustre facto, offerecou bons e pessoa para 
a restauração da liberdade em abono da fidelidade ao seu 
Soberano, como depois o fez em Pernambuco o grande 
João Fernandes Vieira. 

Erão communs as queixas, iguaes os sentimentos, e uni-
versal o descontento dos moradores, na vil sujeição e ty-
rannico poder dos Hollandezes, por isso foi fácil ao Padre, 
dc grande respeito entre elles, o persuadi-los a tomar as 
armas, abonando a mesma resolução com o parecer do seu 
santo companheiro, o Padre Amodei, que tinha tomado 
muito á sua conta o encOmmendar; a Deos este negocio; 
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que era o mais efficaz incentivo que acuelles moradores 
movia para abraçar este empenho, pelo grande conceito 
(pie tinhão da santidade, e espirito prophetico deste insigne 
varão. 

•lá o numero dos libertadores da patria, fieis a Deos c a 
seu Reí; (pie ao principio pela demasiada cautella era 
muito diminuto, movidos do zelo e conservação c del'esa da 
nossa Santa Fe, tinha avultado e tanto, que se conlavão já 
sessenta; tão unidos lodos c tão lechados com o segredo da 
causa que prelendião defender, que parecen milagrosa esta 
diffióil empreza no meio dos mesmos inimigos, e entre as 
providencias da sua maior vigilancia unanimes lodos ria re-
solução : só faltava eleger o chefe que os governasse, c a 
cujas experiencias o valor se podesseni commetter os acertos 
daquella gloriosa empreza. 

Foi fácil o votarem todos na pessoa c merecimentos de 
Antonio Moniz Barreiros, já acostumados ao suave do seu 
governo, e á singular prudencia da sua conducta, do tempo 
que fora Gapitão-mór do Maranhão; e não obstante os pe-
rigos (pie em si envolvia a oceupação, abraçou animoso o 
cargo, para mostrar que era tão bom vassailo de seu Bei, 
que primeiro que todos lhe queria sacrificar a vida entre os 
riscos da mesma dilíiculdadc que emprehendia. 

Avisou logo por carta, e com toda a segurança, aos que se 
Unhão ofíerecido por restauradores, ordenando-lhes fossem 
pondo em cobro as suas familias com aquellas providencias e 
cautella que requeria hum tão importante negocio, para no dia 
e hora da noite que lhes assignou se achassem todos no En-
genho de Vital Maciel (a quem também avisava), que era o 
ultimo e mais distante da boca daqucllc rio : advertindo 
que na viagem se dividissem em corpos pequenos para que 
a multidão os não fizesse suspeitos aos inimigos. 

Aos nossos Padres recommendou também discorressem 
pela lllia na visita das suas aldèas, para lerem mais á mão 
os índios que havião de ser precisos para os remos e para 
os arcos. Por conta de todos correu o encommendar a Deos c 
á Virgem Senhora, o bomsuccesso daquellc negocio, assig-
nalando-sc em tão piedosa supplica, que muito tomava a 
seu cargo, o fervoroso e apostólico Padre Benedicto Amodoi, 
que a todos promettia o bom êxito da empreza, fiado na 
justiça da causa, c nas superiores luzes do seu prophetico es-
pirito. Entrarão logo a preparar-sc, e a darem á execução as 



ordens que pinhão recebido, emquanionão durava o ultimo 
prazo de Ião gloriosa acção, que parecia sor toda de lieos, 
pelo bom successo o inviolável segredo com que se ião 
expedindo e executando as ordens. 

Juntos todos a reino surdo, e com a força da enchente 
da maré, pegado quasi ao Engenho de Vital Maciel Parente, 
liIlio natural do Governador, que tinha sido do Estado, , 
mandou ó C.ommandantc Antonio Moniz dessem de repente 
no destacamento dos llollaudezes, que aIli se achava, não 
dando a ninguém quartel, emquauto elle se recolhia ao seu 
Engenho, hum pouco mais abaixo deste ultimo, em cujo 
posto poria huma luz na parte que lhes fizesse mais se-
guro o seu desembarque. Foi Ião liem executada esta ordem, 
que primeiro experimentarão os llollaudezes os golpes, que 
sentissem os nossos soldados, encontrando no seu mesmo 
descuido a morte, da qual nenhum só escapou, como me-
recido castigo ilas muitas insolencias que tinhão commettido 
naquelle rio. Contentes o satisfeitos com o bom snn esso da 
primeira euipreza, buscarão a remo miúdo o Engenho do 
seu fkmimandante , que cuidadoso os esperava no porto 
onde ardia aquella luz, que do longe divisarão no escuro 
da noite, c era a mesma senha por onde agora se guiavão 
para buscarem o lugar, onde logo encontrarão a Moniz, 
que com o maior silencio os foi guiando para o quartel dos 
lloliandezcs, que ainda assim presenlirãoo rumor da gente, 
e receiando maior força, segurarão as portas c se lizerão 
fortes na sua mesma praça de armas; mas como não po-
derão ser offendidos do ferro dos nossos restauradores, 
mandou o Conimandanle lançar fogo ao quartel, que como 
era coberto de palha de pindóba, ardeu logo sem resistencia, 
e os que não morrerão queimados pela sua perfídia, encon-
trarão nas nossas espadas o merecido premio de seu atre-
vimento. 

.Inlgou o Commandante que pedia prompta e semelhante 
execução a ompreza dos mais Engenhos; e não obstante a 
obstinação das suas guarnições, todos acabarão á espada, 
excepto alguns a quem a compaixão do Sargento-mór An-
tonio Teixeira de Mello concedeu a vida, por estarem no seu 
mesmo Engenho, que era o primeiro passada a boca do rio, 
e foi agora o ultimo pára o estrago dos inimigos; porque 
deixando os prisioneiros ao cuidado de hum morador do 
mesmo rio, este, passado algum tempo, preorrupado do en-



tranhavel odio que tinha a esta nação e de alguns aggravos 
que tinha recebido dclles, os mandou matar pelos seus es-
cravos, liarbaridade, que devendo ser castigada, foi sopor 
então reprehendida. Tão críticos estavão ali os tempos, que 
era preciso dissimular desobediencias, e disfarçar semelhantes 
tyrannias. 

« .lá não restava mais na terra firme ás armas victoriosas 
dos nossos Portugiiezes que a maior de todas as facções, 
que havia de ser a pedra de toque do seu valor, alvo da sua 
constancia, e a melhor prova da sua premeditada resolução. 
Era esta a tomada do Forte do Calvario, no mesmo rio Itapu-
curú, que tinha de guarnição 70 soldados escolhidos, e oito 
peças de boa artilharia, e mais aprestos e munições de 
guerra e boca. Já se ia aproximando O quarto de alva, e 
querendo-se aproveitar do fervor dos seus confidentes, 
mandou O Commandante Antonio Moniz, que com o maior 
silencio se ajudassem davasante, e comos remos em punho, 
e á sordina fossem buscando o Forte, parle nas canoas, e 
liarte por terra por caminhos em que erão práticos, por 
estar já o seu pequeno batalhão mais augmentado de gente 
que tinhão armado com as mesmas armas dos vencidos. 

Chegarão huns e outros ao Forte antes de amanhecer 
com tão boa fortuna, que já as nossas guardas avançadas 
tinhão aprisionado huma sentinella inimiga, que os guiou 
para detraz de hum grande penedo á maneira de monte, a 
quem ficou o nome do Penedo da Paciencia, pela que os 
nossos ali tiverão esperando que amanhecesse. Fizerão alto 
até abrirem as portas do Forte, pelas quaes esperavão tomar 
por sorpresa aquella maior força dos inimigos. 

Raiou o dia, e ao toque de huma trombeta se abrió a 
porta, e sahirão alguns llollaudezes a descobrir a campanha 
mais por costume, que com o devido e militar accordo, por 
que á pouca distancia se recolherão, sem ao menos olharem 
para a parle do penedo, onde se occultavão os nossos, favo-
recidos daquelles matos. Mandou logo Antonio Moniz mar-
chassem todos no seu alcance com passos Ião calados, em-
bora mais apressados, que não só os não presentirão os 
que se recolhião de descobrirem o caminho, senão que até 
a sentinella que se achava na guarita (o que se attribuioa mi-
lagre de Nossa Senhora) não den fé dos nossos, que muito 
a seu salvo ontrárãn no Forte com golpes tão apressados, que 
apezar de muilo vivos não despertou o resto da guarnição. 



Vendo-se os inimigos Ião repentinamente acorilmeltidos, to-
mado já o corpo da guarda, apenas tiverão animo para se 
lançarem ao rio, querendo antes morrer nas suas aguas que 
ao lio das nossas espadas, cm que já Unha acabado a maior 
parte dos companheiros; porque de tão grande numero, 
que se achava não só naquelle Forte, mais também disper-
sos pelo rio em mais, ou menos grossos destacamentos, 
conforme as forças dos Engenhos que municiavão, nem hum 
só escapou com vida, para que não faltasse circumstancia 
que conduzisse os nossos combatentes ao templo da fama no 
carro de seu maior triumpho. 



CAPITULO VI. 

(¡ONTINUAljÁO DA MESMA MATERIA. 

Vencidos em huma só noite, a milagres da Providencia 
Divina, tantos e tão poderosos inimigos, limpo já delles todo 
aquello rio, que linha sido o theatro das suas violencias ; 
ordenou o Gapitâó-mór que com o mesmo ardor militar 
buscassem a Ilha do Maranhão a continuar a guerra tão 
justa, como felizmente principiada, receiando fosse a demora 
causa de se saber primeiro que a sua chegada a total 
derrota das guarnições hollandezas, como na verdade succe-
dcu, porque hum mestiço, que escapou á nado do conflicto, 
levou á fortaleza da cidade a triste nova daquella fatal 
derrota. E o mesmo aviso, que servio na cidade de maior 
vigilancia aos inimigos, servio também de não menos cautella 
ao receio dos moradores, que venturosamente se puzerão 
cm cobro, e, com a chegada do Capilão-mór, se aggregárão 
lambem ás suas tropas; e como a conveniencia própria era 
por então o maior incentivo para a imitação, muitos dos 
que estavão por fóra dispersos seguirão promptos o seu 
exemplo. 

.lá mais engrossado o nosso campo, postou o Commandante 
o seu arraial entre a lbacanga e Caraú, junto do sitio a que 
chamão Tayáçúeoaratim. Aqui junlárão os nossos Padres os 
Índios que poderão tirar das aldeas, e para o mesmo lugar 
correrão também alguns Portuguezes com as suas familias, 
levados ou do zelo do bemda patria, ou do amor da liberdade, 
querendo antes morrer na campanha como soldados, que á 
força do castigo hollandez, como cobardes; porque tanto 
que o General teve aviso do estrago dos seus no rio Itapu-
curú, represou logo os moradores, que ainda se acharão 
descuidados, mandando justiçar a huns e exterminar a ou-
tros, com o pretexto de que erão espias que fomentavão a 
que elle chamava rebellião, mandando recolher á praça toda 
a sua infantaria, com os viveres que pôde ajuntar para a 
subsistencia dos seus soldados. 

Não estava neste tempo ocioso Antonio Moniz Barreiros, 
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porqué (ratava (lo lovanlar no arraial alguns reparos para a 
defensa, snppr'mdo com arte a falta de forças, c fazendo o 
lugar mais defensável a qualquer ataque dos inimigos. Meüidas 
na(|uellc recinto as familias dos nossos Porluguezes, o maís 
pessoas que não podião servir ao meneio da guerra, fez o 
Capitfm-mór mostra geral da sua gente, que. apenas excedia 
o numero de duzentos combatentes, entrando alguns ludios 
de guerra, os melhores frecheiros e os mais uteis para as 
emboscadas, que na situação do paiz era o melhor modo de 
pelejar com os llollaudezes, superiores em forças, que era 
preciso enfraquecer com algum estratagema militar. Dividió 
cm dous corpos o grosso da sua infantaria; com hum licou 
guarnecendo o arraial, e o outro o entregou a hum cabo 
da sua maior conliança, de distincto valor c experiencia 
da guerra, para que talasse a campanha e impedisse toda a 
communicação da praça com as fazendas da Ilha, donde 
recebião os precisos soccorros para o sustento daquelle 
presidio. Buscou logo esta escolta o lugar .do Coly-mirim, 
onde se alojarão, cmquanto se não offerecia occasião dc se 
cevarem nos inimigos com o mesmo ardor que os conduzia 
aquella importante empreza. 

Púnco tempo era passado da sua chegada,:quando tiverão 
noticia certa de que os llollaudezes no dia seguinte os pre-
tendião repentinamente atacar nas suas mesmas estancias. 
Avisou promptamente o cabo ao sen Commandante do poder 
com que o inimigo o pretendia buscar, e forão tão vivas as dili-
gencias com que Antonio Moniz os pretendeu soccorrer, 
que antes que amanhecesse já estava com a maior parte da 
sua milicia no mesmo lugar dos companheiros, que com 
alegria os receberão, emquanlo não amanhecia, e tomavão 
algum descanso, fiados na vigilancia das suas guardas avan-
çadas. 

Rdmpeu finalmente o dia o mais venturoso para as nossas 
armas, e entrou logo o Commandante a dispor a embos-
cada, principiando na parto onde a estrada fazia hum largo 
junto á margem do mesmo rio. Foi prolongando pelo caminho 
os mosqueteiros, entre os quaes metteu também alguns ín-
dios de arco e frecha, cobertos todos da commodidade 
daquelles matos, com ordem passada que ao signal de hum 
mosquete, que se havia disparar na cabeça da emboscada, 
largassem juntos o primeiro fogo nos inimigos,a quem bus-
cassem promptos com as espadas em punho, antes que a 
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demora os lizesse recobrar do susto, c para que os que nao 
acabassem á força das balas viessem a perder as vidas aos 
lios do nosso ferro. 

Dispostos com tão militar acerto os nossos combatentes, 
e animados com as promessas da victoria que Ibes assegu-
rava o seu Commandante, esperavão impacientes o inimigo, 
que, com apressada marcba. os ia buscar no seu mesmo 
alojamento. Compunbão-se os seus batalhões de duzentos 
homens, entregues ao commando do Capitão Sandalim('), de 
nação F.srosseza, o mais destemido e valente soldado que 
tinhão os Hollandezes naquella praça. Caminhavão elles tão 
seguros de derrotarem os nossos, que chegando ao lugar, 
que era o principio da nossa emboscada, entrarão alguns 
sequiosos do caminho a refrescar-scnorrystalino das aguas 
daquelle rio, prolongando-sc pela estrada em busca dos 
nossos, com um menos acautelado desprezo das nossas 
forças; porém sahio-lhes tãoerrado este arrebatado conceito, 
que emparelhando com a cabeça das duas alas que guarne-
cião o caminho, disparada a arma, que era o signal, des-
carregarão os mosquetes c arcos, com pontaria tão certa e 
tiros tão promptos, que, sem ainda se recobrarem do susto, 
encontrarão a morte no fio das nossas espadas, sem escapar 
de todo aquello numero mais que quatro soldados com 
hum Alferes, que foi levar a triste nova ao General da prai a, 
com a importante circumstancia de ter acabado no conflicto 
o celebre Sandalim, que, desprezando a morte, não quiz 
aceitar o bom quartel que lhe offerecia o Sargento-mór 
Antonio Teixeira de Mello, assaz namorado da rara valentia 
com que acabou, pelejando cheio de ¡inmortal gloria, pela 
qual mereceu dos nossos a attenção de mais honrada 
sepultura, ao mesmo tempo (pie jicavão no campo mortos 
os companheiros, entregues seus corpos á voracidade das 
aves de rapina, a que dão o nome de 1,'rubús. Custou a 
victoria dous soldados c alguns feridos, rogando a Dcos pelo 
bom successo da empreza o fervoroso Padre Benedicto 
Amodei, que assistia, como sempre, no nosso arraial. 

Foi importante o despojo, pela necessidade que então li 
nhamos de armas e munições, de que o inimigo ia provido 
com resolução de se não recolher á praça sem nos acabar 
a lodos entre as escassezesda nossa mesma penuria; porque 
dizião que além de serem osnossosbizonhos.erão tão poucos 

(') 0 vcfdadèirò rioiliè ilcslc ofliciidl çrâ — Sandelin. 
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em numero, que ou acabaríamos na resistencia, ou nos sujei-
taríamos á maior força das suas armas; porém succedeu 
tanto pelo contrario, que cmquanto elles eboravão a sua 
desgraça na fortaleza, se congratulavão os nossos guerrei-
ros no campo da batalha, 

Agradeceu a todos o Capitão-mór o bem que se tinhão 
portado no combate, e a valentia com que tinhão acommelli-
do os llollaudezes. Chamou logo a conselho, propondo aos 
principaes companheiros a firme resolução cm que eslava 
de seguir as vantagens daquclla victoria ede acommetter de 
improviso a cidade, antes que os inimigos, ensinados da sua 
mesma perda, se preparassem com melhor disciplina para a 
defensa do mais rigoroso ataque. 

A lodos pareceu muito bem o parecer do Capitão-múr, 
menos ao Sargenlo-mór Antonio Teixeira, que como solda-
do a quem as experiencias acreditavão de mais seguro, lhe 
não pareceu bem arriscar aquello, pequeno corpo na obsti-
nação de hum desesperado conflicto cm huma praça presi-
diada de tropas regulares, c defendida de muito boa c gros-
sa artilharia, tão bem fornecidas de munições de boca, e 
guerra, que podião sustentar o mais porfiado cerco, não lhes 
faltando com o poder a disciplina, e vigilancia militar. 

Assim soube esforçar o seu discurso com razões tão con-
venientes, que houverão por melhor ceder por então do seu 
projecto. Nesta perplexidade e indecisão passarão aquello 
dia e noite, dando da victoria parte aos companheiros 
que tinhão ficado no arraial. E- cuidando das disposições da 
sua maior segurança, puzerão scnlincllas pelos caminhos c 
lugares donde podião ser acomincttidos pelos inimigos. 

Amanheceu o seguinte dia, e em lodos juntamente^ nova 
resolução de acominellercma cidade, fiando de Déos a causa 
e dos acontecimentos da fortuna o bom successo da empreza. 
Não se oppoz o Sargenlo-mór, por não querer dar mostras 
de cobardia, nem esfriar com o seu parecer o ardor militar 
de tão generosos soldados. 

Chegados aos confins da cidade lizerão alto para exami-
narem o lugar mais acommodado, e forçarem os llollaude-
zes dentro de suas mesmas trincheiras. Assentarão ser o 
convento dos Religiosos do Carino, no meio e centro da ci-
dade, em hum logar alto, não muito distante dos muros, o 
sitio mais proporcionado aos seus intentos. ¡Selle se posta-
rão com muito pouca resistência dos cercados, cheios já 



«le temor pelos felizes süccessos que muito ú sua custa se 
contavão das nossas armas. 

Senhores de hum posto tão vantajoso, tratarão logo de se 
entrincheirar, mais pelas medidas que pcrmittia o lempo, 
que pelas regras que ensinava a arte de fortificação, cingin-
do o seu alojamento com huma meia lua para com melhor 
segurança resistirem a algum repentino assalto. 

Fazia-se preciso senhoreassem-se os nossos das casas de 
Antonio Vaz, sitas enlão no canto que hoje faz a rua que vai 
para Santo Antonio. Era posto este de importancia, e por 
isso defendido do inimigo com grande força se não menor 
vigilancia. Commetteu o Gapitâo-ffiór esta facção com 60 
soldados ao Capitão Pedro da Costa Favclla, que aceilando-a 
com gosto pela sua importancia, prometleu logo fazer todo 
o possível por desalojar delle os llollaudezes, como o fez 
com a maior resolução e bravo animo, assim seu, cómodos 
soldados que o seguião, bem apezar dos defensores, pelo 
grande fogo que os nossos, depois de fortificados, lhes fazião 
na praça dentro de suas mesmas trincheiras, ajudados de 
dous canhões, que tinhão mandado vir do forte chamado 
Calvario. 

Desesperados da sua conservação vivião já os Ilollandezcs 
naquella fortaleza, que posto tivesse livre a communicação 
do mar, como por elle lhe tardassem os soccorros, que já 
tinhão pedido ao Conde de ¡Nassau, e por terra lhe não po-
dessem entrar os viveres, por estarem os nossos senhores 
da campanha, cada dia se ia pondo em maior risco aquella 
praça • assim os nossos se soubessem aproveitar enlão do be-
neficio do tempo; porém não era ainda chegada a hora de 
se concluir a liberdade dos moradores, talvez para terem 
mais occasiões em que fizessem memorável o seu nome 
pelas valentias dos seus braços. 

Era o nosso Padre Lopo do Couto hum dos mais empe-
nhados na expulsão dos hereges, movido não só do grande 
desejo da liberdade dos Portuguezes, como e principalmente 
pelo da honra e gloria de Deos, cujos sagrados templos via 
tratados sem respeito, sem culto e sem exercício, inficiona-
das as almas pela herética corrupção dos costumes, e final-
mente reduzidos á ultima desesperação do seu solírimento ; 
vendo os tristes moradores os hereges faltarem ás condi-
ções, com que os tinhão obrigado a render obediencia aos 
Estados de Hollahda; sendo porissõ fácil a relaxação de qual-
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quer juramento nas circumstancías. que o caso pedia, quan-
do perigava já na heresia a salvação de tantas almas. 

Este o motivo, c fervoroso desejo da nossa restauração, 
que trazia ao Padre Couto desvelado, não poupando provi-
dencia, nem perdendo circumstanciá que pudesse servir ao 
desejado iim da liberdade dos moradores; ao que se aecres-
céntava o ter já chegado do Pará á diligencia do seu Senado 
e da lidelidade de seus moradores, hum bom soccorro de t res 
companhias de soldados com 700 Índios de guerra. Taes in-
teligencias tinha do que havia, ese fazia na fortaleza, e tam-
bém soube premeditar a sua tomada por repentino assalto, 
que era infabivel ganha-la se seu sobrinho Antonio Moniz, a 
quem o Padre propoz a mais opportuna occasião, a não aban-
donasse por apressada, como o tio lhe persuadia, vendo 
talvez dilatar por mais lempo a ultima das suas acções, 
que elle queria servisse de remate á sua militar memoria; 
mas a morte, que tudo atalha, privou-o da gloria, e 
ao Padre do grande gosto que tinha de ver concluida 
aquella gloriosa restauração pela valentia das nossas armas. 

brevemente conheceu o Capitão-mór com irremediável 
arrependimento o prejuízo de se não aproveitar do acertado 
conselho do Padre Lopo, que como tinha medido a acção 
pelas circunstancias do tempo, faltando agora estas, faltou 
também a occasião da entrega da fortaleza, de que o Padre 
tomou tão grande pena vendo frustradas as suas diligencias, 
que enfermou gravemente, e em poucos dias, ajudado de 
seu bom companheiro o Padre Amodoi, entregou a alma a 
seu Creador, para gozar na gloria o merecido premio do 
seu mortificado espirito, trocando a liberdade da terra pela 
do coo, e os trabalhos de huma penosa vida pelos descansos 
de huma felicidade eterna. 

Foi igualmente sentida a sua morte pelos valorosos Por-
tuguezes; porque posto os não ajudasse com a espada, os 
soccorria com o conselho c os defendia com o fervoroso de 
suas orações e rogativas a Déos, e lhes assistia com os 
mimos da sua fervente caridade. 

Era respeitada a sua direcção nas acções de maior impor-
tancia, em que as suas razões erão ouvidas como oráculos, 
por ser o Padre de huma esphera de juízo muito avultada e 
de huma particular graça e dom de conselho. A elle se deve. 
o arbitrio e resolução desta gloriosa guerra em beneficio 
da liberdade dos Portnguezes, e restauração do Maranhão, 
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píelo que deve ser eterna a sua memoria nos annaes desta 
Cidade, licando-nos não pequeno sentimento, por nos falta -
rem mais particulares noticias deste apostólico c esclare-
cido Missionário. 

Foi o Padre Lopo do Couto lillio de Portugal, onde entrou 
na nossa Companhia conservando sempre hum ardente de-
sejo de servir a Íleos na reducção dos Gentios, c salvação 
dos Indios do Brazil; para cuja gloriosa Provincia partió na 
companhia do Padre Marcos da Costa, que tinha ido por 
procurador á liorna, e voltava para a Bahia no anno de 1609» 

Aqui se applicou por ordem dos Superiores, a quem erão 
notorias as vantagens do seu espirito; ao laborioso exercício 
das Missões, no cuidado e direcção das nossas aldeas em 
que forãò innumeraveis as redueções c grandes os serviços 
(pie fez a Déos em beneficio das almas. 

E como era consummado mestre no idioma brazilico, c 
tínha adquirido largas experiencias no trato com os Indios 
com incansável zelo de verdadeiro operario, foi escolhido 
entre muitos, c mandado a diligencias do seu especial fervor 
á Missão do Maranhão, no anno de 1024, para ajudar os 
Padres Luiz Figueira e Benedicto Ainodei, que instantemente 
pedião obreiros para acudir ao desamparo de uma tão 
grande seara ; c a Provincia lhe mandou hum que valia por 
muitos, pelos muitos e relevantes serviços que nesta Missão 
fez a Déos c ao seu Principe, com grande fruto não só das 
almas dos Índios, senão também da reforma dos costu-
mes dos Porluguezes. 

Por este mesmo tempo morreu também nas mãos do 
Padre Amodoi, o Irmão Coadjutor que viera do Brazil na 
companhia do Padre Lopo, c tinha ajudado muito no exer-
cício das Missões e oceupações da casa, com zelo, virtude o 
edilicação dos próximos, de quem era amado pela brandura 
e docilidade do genio, dando ambos ao mesmo tempo fim 
á carreira, que com particular gosto o por amor do Senhor 
tinhão principiado, para participarem juntos do mesmo pre-
mio que lhes tinhão merecido suas singulares virtudes. 

Adiante veremos hum testemunho authentico do muito 
que o Maranhão deve á boa memoria deste esclarecido Padre 
Lopo, c por conseguinte á Companhia de Jesus, assim na 
sua conquista espiritual, como na temporal da sua res-
tauração. • 



CAPITULO VII. 

VAHIOS AÉ0NTECIMENTOS E GLÒftlOSAS ACÇÕES DOS 

NOSSOS RESTAURADORES. 

Cuidadoso vivia o nosso Capitão-mór Antonio Moniz Bar-
reiros, sentindo a falta de seu tio o bom Padre Lopo do 
douto, rom quem se consolava e animava, com quem con-
feria e desabafava cm boma campanha cheia de perigos e 
em huma oceupação em que cada dia experimentava novas 
difliculdades e embaraços: porque os inimigos como crão 
muitos e pelejavão amparados dos seus muros c dos seus 
canhões, tinhão mais tempo para o descanso que os nossos, 
de ordinario alerta e quasi sempre com as armas nas mãos. 

Os llollaudezes, que até então vivião com notável receio 
na falta do soccorro que opportunaincnto tinhão pedido ao 
Conde de Nassau, Governador de Pernambuco, vendo agora 
entrar pela barra hum navio o sete barcos com gente de 
transporte c munições de guerra, entregue tudo ao com-
inando do famoso Anderson, não só se não lembravão 
dos perigos passados, nem se contentavão com o breve re-
cinto dos seus muros, senão que se consideravão já senhores 
da campanha e rigorosos executores daquella que eitos cha-
mavão rebellião, ao mesmo tempo que vião os nossos arris-
car as vidas, e sacrificar as fazendas pela lealdade do seu 
legitimo Soberano. 

Circumstancias erão estas, que parece lhes devião que-
brantar as forças, a não estarem os nossos tão inteiros no 
animo agora, como no principio, resolutos todos, ou a con-
cluir o começado ou acabar as vidas na empreza. 

Achava-se a este tempo assaz opprimido de cuidados e 
muito debilitado dc forças á violencia de agudas febres o 
nosso General da guerra, e como os brios de soldado o con-
servavào em pé, rendido ultimamente a valentia do mesmo 
achaque que havia dias padecia, mostrando que era mortal, 
cabio gravemente enfermo, nomeando logo para fazer as suas 
vezes ao Sargento-mór Antonio Teixeira de Mello; que bre-
vemente desempenhou o cargo, dando mostras de seu cos-
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turnado valor o disciplina no ataque dos inimigos, que sus-
tentou rom tão boa fortuna , que Anderson , que tinha 
acommettido os nossos reparos com o grosso do soccorro 
que havia trazido de Pernambuco, sem (pie os créditos da 
sua pessoa, nem a fama do seu nome lhe valessem em hum 
tão desesperado conflicto, se retirou para a fortaleza mais 
depressa do que tinha sabido,-com a maior parte da sua gente, 
ou morta ou ferida, sem nos custar huma tão gloriosa acção 
mais que tres soldados c sete Índios, o que pareceu mila-
gre pela desigualdade de humas a outras forças. 

Ao mesmo tempo que os nossos se congratulavão da vic-
toria, entrou Antonio Moniz em outra contenda mais hor-
rorosa, onde não ha forças que resistão, nem valor que 
oppor se possa, e porque vio que com passos apressados 
se adiantava a morte, mandou chamar ao venerável Padre 
Benedicto Amodei, cm cujas mãos lhe entregou todos os se-
gredos da alma para a dirigir segura naquclle ultimo transe 
da mortal vida. 

Recebidos todos os Sacramentos, chamou então os prin-
cipaes cabos daquella ¡Ilustre restauração, expondo-lhes bre-
vemente as conveniencias que a todos resultavão de seguir 
e concluir aquella guerra, recommendando-lhes a prompta 
e leal obediencia ao seu novo General, como sugeito a 
quem não faltava merecimento para o cargo, nem valor e 
brio para os defender de seus inimigos; despedindo-se 
ultimamente de todos com inconsolável saudade dos seus, 
se recolheu só por só com o seu bom Padre espiritual, tra-
tando meramente das conveniencias da alma, para mostrar 
no lim da vida que com a valentia do soldado soube lam-
bem ajuntar a piedade christãa com que morreu. 

Deixou em seu testamento a hum filho natural que tinha 
por herdeiro e aos nossos Padres por administradores do 
seu engenho do llapucurú, na menoridade do lilho. 

Assim acabou gloriosamente na campanha hum heróe que 
merecia mais dilatada duração, a não lhe atalhar a morte a 
grande gloria com que tinha principiado huma daquellas 
illustres acções que eleva os homens e lhes levanta esta-
tuas no templo da fama. Viva eternamente, já que por suas 
heroicas acções merece ser acclamado pelos clarins da 
historia. 

Foi geralmente sentida a sua morte de todos os bons 
patricios, e seria ainda mais se não enxugassem as lagri-
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mas com a acortada nomeação do successor, qué íoi logo 
apprOvada por pluralidade de votos, como sugcilo cm cujos 
hombros calda seguramente o peso de huma facção tão 
ardua e do huma guerra tão renhida. 

Concluidos como melhor permiltia o lugar o lempo os 
funcraes do Commandante, tratou logo Antonio Teixeira do 
Mello de incommodar os inimigos com os dous canhões que 
esta vão cavalgados, com tão boa fortuna que com ellos des-
montarão a dous da fortaleza, de qúe recebia grave danmo 
o nosso quartel. 

Enfurecidos os llollaudezes com esta novidade, vendo o 
manifesto risco a que estavão expostos os seus artilheiros, 
instigados do demonio, ao (pie parece, entrarão no bárbaro 
e sacrilego projecto de porem a Imagem de vulto do Glorioso 
S. João Baptista naquella mesma parte em que acertavão 
melhor os nossos tiros ; porém o Santo, querendo desempe-
nhar os créditos da nossa fé, com huma vergonhosa confu-
são dos pérfidos hereges, ao primeiro fogo que fez o canhão, 
onde o tinhão posto os inimigos do seu culto, rebentou 
elle com tão fatal estrago que fez cm pedaços os que so 
achavão mais perlo, obrigando-os hum tão manifesto pro-
digio a tirar a Imagem com mais respeito do que a tinhão 
posto. 

A esta peça, segundo a tradição, ainda vi assim que-
brada no canto da rua, que fica ¡inmediata á torre velha 
do Collegio, e vai acabar na ermida de Nossa Senhora do 
Desterro. 

Tinha entrado o anno do 1643 sem acção que se lizesso 
digna de especial memoria, o como da nossa parte fossem 
já faltando as munições de guerra, crescendo ao mesmo 
tenípQ alguma desunião entre os nossos cabos, pelo motivo 
dos diversos pareceres que cada hum seguia, mais pelas 
regras da própria vontade que da razão, se vio obrigado o 
Capitâo-mór Antonio Teixeira a levantar o bloqueio, e reti-
rar-se para o interior da Ilha, o que fez com tão boa ordem 
e pericia militar aos 25 dc Janeiro, que só com a luz do 
dia se soube na praça da sua retirada, a tempo qne já as 
nossas tropas se achavão no Coty, onde no anno antece-
dente tinhão alcançado as armas porluguezas huma insigne 
victoria. Discorreu, e bem, o nosso Commandante, que os 
inimigos lhe havião mandar picar a retirada, motivo por 
(pie lhe armou no mesmo lugar outra semelhante cinbos-



cada. NàO Hic saldo errado o seu discurso, porque a poucas 
horas se sentirão os llollaudezes ciu numero de 30 soldados 
c 150 Indios, eoinmaudados por .loão Lucas, Capitão que 
tinha sido do forte do Ceará. 

Tão embebidos vinbão e tão cegos da sua mesma paixão, 
(pie faltando aos preceitos da milicia, sem guardas avança-
das (pie descobrissem o campo, passarão pelo caminho 
onde eslavão os nossos escondidos, que quando já voltavào 
em demanda do engeuho de Araçagy, que prelendião sa-
quear, brindados de hum considerável despojo, lhes sahirão 
os nossos a lào bom tempo, que meUcndo-os no meio de 
dous fogos os acabárão a todos com o mesmo cabo que os 
governava, exceptuando quatro índios, que na espessura 
dos maios salvarão as vidas para levarem tão triste nova 
do seu parlido, não custando aos vencedores aquella acção 
mais sangue que o de algumas pequenas feridas, c poucos 
mortos. 

Alentados os nossos com o despojo, c bom principio da 
sua marcha, a foráo seguindo cm boa ordem alé o lugar do 
Morúapú ('), onde formando logo o seu arraial fortificado o 
melhor que poderão, expedio o General algumas partidas, 
com que por duas vezes fez notável damno aos llollandezes 
malando-lhcs muitos soldados, c fazendo algumas importan-
tes presas, até que consummida a maior parte das munições 
do guerra, chamando a conselho, assentárão que aquello 
alojamento se desamparasse, c se passassem todos com suas 
familias para a terra lirme do Tapuytapéra, o que pozerão 
logo em execução depois de tres mezes que tinhão oceu-
pado aquello quartel. Anderson, que se achava na praça do 
S. Luiz, vendo-a agora desassombrada dos nossos Porlu-
guezes, se retirou também para Pernambuco dando já a 
nossa restauração por acabada. 

Os Capitães Pedro MacielParente c sou irmão .loão Velho do 
Valle, que tinhão vindo do Pará ao soccorro do Maranhão, 
como deixárão em Tapuytapéra as suas canoas, inconside-
rada c menos decorosamente desamparáráo os com-
panheiros, e so embarcárão para o Pará, levando comsigo 
as poucas familias, que poderão o os quizerão acompanhar, 
entre ellas o celebro Pedro hessaes, biscainho, com sua 
mulher D. Antonia de Menezes, e Lourenço de Lyra, que 

(') Berrido chama a osle lugar Moruapy, ponto da ilbn do Maranhão para o 
lado do rio ltapucurú. Animes n. ¡358. 
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Cpmo tinha assistido nesta companhia, não servio pouco 
para nos deixar delia algumas noticias, de que agora nos 
aproveitamos nesta historia. 

Quizerão os mais seguir a mesma derrota, por terra, por 
não poderem por mar, se a commodidade dos caminhos, 
então impraticáveis pela espessura dos matos, désso lugar 
ao seu designio : além do que a distancia do caminho do 
cento o tantas leguas (o que hoje com melhor averiguação 
e certo rumo se tem reduzido ao numero do oitenta) para 
gente mimosa o com tantas familias se fazia a viagem total-
mente inaccessivel. A lodos consolava o bom Padre benedicto 
Amodei, companheiro inseparável nos seus trabalhos, acu-
dindo-lhes, não só com os Sacramentos nas necessidades da 
alma, senão também com os remedios nas enfermidades do 
corpo. E porque o nosso Commandante, cuidadoso e indeciso 
nas operações da guerra, falto de meios para a seguir, vivia 
assaz descontente, vendo a passos lentos fugir-lhe das mãos 
a gloria daquella memorável conquista , o Padre Amodei o 
animava com tão seguras promessas do soccorro divino na 
sua maior necessidade, que condado na virtude deste vene-
rável varão, esforçava cada vez mais a sua constancia, o 
nenhum dos Portuguezes desesperava já de alcançar o re-
medio a tantos trabalhos. Tal era a conliança que todos 
tinhão nas suas orações , porque com seus mesmos olhos 
observavão o quão deveras tratava elle este negocio com 
Déos, a quem com encarecidas supplicas, banhado em lagri-
mas pedia désse o desejado descanso áquelles alllictos mora-
dores, desterrando de, todo a perfidia hollandeza do humas 
terras que estavão dedicadas ao culto de seu Santíssimo 
Nome; o como Deos lhe fallava ao coração, os exhortou a 
que esperassem da sua infinita bondade e da singular pro-
tecção de sua Mãi Santíssima o ultimo soccorro no seu 
maior aperto. 

0 effeito desempenhou a promessa, porque a poucos dias 
chegou do Pará o Capitão Antonio de Deos, com hum bom 
fornecimento de pólvora, morrões c balas. 

Este opportuno soccorro para as operações da guerra 
encheu de maior animo ao Capilão-mór, e aos seus soldados 
de novos espíritos para continuar a campanha no mesmo 
paiz, de que estava já senhor o inimigo. Aprovcitou-se então 
o nosso Padre benedicto Amodei deste ardor militar com a 
grande confiança, que tinha em Deos, e com as poderosa;) 
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anuas do sou ardente zclü, íoi Ião forte o combate de 
razões com que os persuadió a concluir a ernpreza no se-
guro da desejada victoria, que conquistados aquelles valo-
rosos corações, c reduzidos ao mesmo que a sua valentia 
lhes aconselhava por melhor, se resolverão unanimes a 
seguir o bem ponderado, ainda que arriscado parecer de 
Antonio Teixeira de Mello, que mais que qualquer outro 
desejava immortalisar com esta acção a gloria do seu nome. 

Primeiro que tudo expedio ao seu Tenente Antonio Dias 
Madeira com mais sete 1'ortuguezes, cnuluascanoasbem es-
quipadas de índios, se bem aptos aos remos, melhor aos 
arcos, com ordem para se informar do que se passava na Ilha 
e rio ltapucurú. Para este encaminhou elle primeiro as suas 
proas com tão boa fortuna e destemido valor, que sabendo 
navegava por elle hum barco armado com 30 Hollandezes, 
o abordou, dcgolando-lhe toda a equipagem, menos hum 
que servio de lingun, e lançando fogo á embarcação se en-
cheu o rio de festivas luminarias,- todo aquello dia, para 
melhor celebrar este triumpho. Retirou-se cheio de gloria 
e despojos ao quartel-gencral depois de passar pelo forte 
do Calvario, segunda vez oceupado pelos inimigos com a 
nossa retirada, os quacs, salvando com repelidas balas as 
duas triumphantes cancãs, as deixarão passar entre os riscos 
do susto, superiores porém ao perigo da passagem. 

Do prisioneiro soube o nosso Commandante com indivi-
duação o estado da Ilha, e exercício dos Hollandezes, que 
era andarem disfrutando as lavouras dos moradores, re-
colhendo seus frutos na praça para fornecimento do seu 
Presidio, que já mais avultado com o soccorro que tinha 
chegado de Pernambuco, carecia muito de sustento. Não 
intimidou aquello ao nosso Commandante, porque já o seu 
campo se achava também mais engrossado, assim de mora-
dores, como de Índios. Ordenou logo aos Capitães Manoel 
de Carvalho (*) e João Vasco, soldados ambos de valor e reso-
lução, que com as suas companhias passassem á Ilha a 
talar a campanha, c a fazer aos inimigos as maiores hos-
tilidades: e elle com o resto da sua gente os foi seguindo 
até se acampar em hum lugar mais próximo á dita Ilha, e 
o mais conveniente á distribuição das suas ordens na oe-
currencia de algum repentino accidente. 

(') Manoel de Carvalho Barreiros, irmão do Capitão-mór Antonio Moniz 
Barreiros. íkrredo, Annaes 11. 8(>'J. 
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Chegarão os dous cabos a tão bom lempo, o com tão bom 

snecesso, que cm varios encontros com os Hollandezes lhes 
matarão mais de cincuenta soldados; obrigando aos mais, 
que andavão espalhados, a recolher-se ao recinto da sua 
praça. Porém para resarcir o damno, que as nossas parti-
das tinhão cansado nas suas tropas, sabendo (pie o Capitão 
Manoel de Carvalho estava com (piáronla soldados desfazendo 
humas lavouras no sitio das Inhaúbas ('), expedio logo ses-
senta Hollandezes com cento e cincoenta Índios, c ordem ex-
pressa para que os acommetlessem nas vantagens do seu 
mesmo descuido sem dar quartel a pessoa alguma. 

Quando já ião chegando ao lugar destinado, forão presen-
tidos das nossas senlinellas, c tomando todos com pressa 
as armas, rechaçarão os aggressores com tanto brio c va-
lentia, que os derrotárão, e pozerão em vergonhosa fugida, 
indo sempre picando-lhes a retaguarda com tão bem ajusta-
das emboscadas, (pie junto da Cidade, até onde os seguirão, 
já não ião vivos senão alguns Krancezcs. a quem da nossa 
parle se permiltia bom quartel, aos quaes mandou o General 
hollando/, enforcar, parocendo-lho, e suspeitando não pelcja-
vão contra os Porluguezes conforme os rigorosos preceitos 
da milicia. Assim desabafava este cabo nos seus infortunios, 
faltando a justiça, por não parecer faltava as obrigações de 
acautelado. 

(') BciTcdo chama :t osle sitio, Nhaúmas. Annaes ns. 88:! c 880. 



CAPITULO VIH. 

DO MAIS QUE OBRARÃO OS NOSSOS PORTUGUESES ATÉ CON-

CLUÍREM A RESTAURAÇÃO PA UBERDADE. 

Tinha entrado o mez de Junho de 1643, c já mais adver-
tidos os inimigos fugião muito de se encontrar com o nosso 
ferro; porque dos Portuguezes cxperimentavão ellcs tão 
pesados golpes, que a bom livrar (quando não ficavão sem 
cila) se recolhião quasi sempre com as mãos na cabeça. 

Erão 13 do dito mez, dia do glorioso Pòrtuguez Santo An-
tonio, e dava fundo na barra do Maranhão Pedro de Albu-
querque, Fidalgo da casa real, com patente de Governador 
e Capitão-General do Estado, a quem o Sereníssimo Hei o 
Senhor 1). João IV, compadecido do cativeiro de seus vas-
sallos, informado já dos esforços que aquellos moradores ti-
nhão tirado da sua mesma fraqueza, recommendava o soc-
corro da Cidade; a cuja barra chegou com huma feliz viagem, 
lendo partido de Lisboa nos fins de Abril, em huma grande 
náo bem fornecida de soldados e munições de guerra, e 
nella também uma luzida Missão de quatorze Religiosos, que 
conduzia o fervoroso e apostólico Padre Luiz Figueira, que 
para esse effeito tinha passado ao Reino. 

Fiado na segurança das suas amarras, esperava o nosso 
Governador cerlilicar-se do estado da terra; porque não 
sabendo se estava por nós a praça, prudentemente receiava 
acommetler o porto, para que não perigasse nclle a impor-
tancia daquelle soccorro, e se perdessem de todo as es-
peranças do remedio daquelles valorosos Portuguczes. 

Mandou disparar alguma artilharia, para verse adverti-
dos os nossos mandavão reconhecer a náo. que pelas suas 
bandeiras bem dava a conhecer que era de Portugal. Adver-
tidos os liros no nosso arraial, discorreu e bem Antonio 
Teixeira o que poderia ser, e expedindo logo em duas 
canôas oito soldados com o seu Alferes João da Paz, e chi-
coenta índios repartidos, recommendou ao cabo averiguas-
se com exacção a causa daquelles tiros, e estando surto na 
barra algum navio que parecesse de Portugal, o abordasse, 



— 173 — 

c. ¡nluimanilo miudamente- ao Capitão do que passava, o 
persuadisse a buscar a ancoragem da Villa de Tapuyta-
péra. (pie era o único porto que tinliamos então á nossa 
obediencia. 

Partió João da Paz, e pouco depois de montara ponía, 
que cliamão da Area, topou com bum lanchan de Hollande-
zes com vinte c sete soldados, que vinhão de Araçagy; e 
como era destemido e de prompta resolução, não obstante a 
grande desigualdade de numero, abalroou os inimigos com 
tão formidáveis golpes, que os que não licárão mortos, se 
renderão prisioneiros á valentia do seu braço. 

O desvanecimento desta gloriosa acção o fez desatiende!-

com reprehcnsivel nota as ordens do seu Commandante, 
buscando com pressa o nosso arraial, em lugar de conti-
nuar na diligencia a que (ora mandado, receiando talvez não 
mallograr com a segunda a primeira empreza. 

Vendo o Covemador que de terra não chegava embarca-
ção, suppondo-a ainda no poder dos Hollandezes, mandou 
levar a amarra, e com vento feito foi correndo a costa de 
longo cm demanda da Cidade do Pará , com notável 
saudade do venerável Padre Luiz Figueira, e de seus fer-
vorosos companheiros, por se não verem senhores daquella 
terra, que elles chamavão de Promissão, e á vista da qual 
se tinhão mallogrado todas as suas esperanças. 

Foi este descuido de João da Paz totalmente opposto á 
ultima conclusão da liberdade dos moradores; porque sem 
duvida os militares brios de Pedro de Albuquerque não ha-
vião de perder huma ião boa occasião de acabar por huma 
vez com os Hollandezes, auxiliadas as nossas armas de hum 
tão importante soccorro, e de tão luzidos e valorosos sol-
dados, a quem seria mais fácil vencer na Ilha do Maranhão 
as forças da Ilollanda, que nos baixos da Tigióca a forra 
invencível daquelles mares. 

A seu tempo veremos de huma vez, encadeadas tantas des-
graças. 

Não deixou Antonio Teixeira do Mello de estranhar com 
aspereza, e severidade de superior a desordem do subdito, 
embora revestida com os applausós e gloria do vencimento 
do lanchão; mas como se via lisonjeado da prosperidade da 
sua fortuna, não se demorou muito em melancólicos dis-
cursos, cuidando só no fim glorioso da restauração da 
liberdade, a que mais que tudo o animava o mesmo temor 
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dos inimigos, que já respeitarão as nossas partidas como 
raios de Marte, em cujo estrago perdiâo sem a menor van-
tagem as vidas. 

Emquanto Pedro de Albuquerque navega para o Pará, 
vejamos o que obrão os nossos Portuguezes no Maranhão. 

la correndo o anno de KMS com tão favorável aspecto 
para os Portuguezes, como desgraçado influxo para a nação 
hollandeza. 

Varios, c para nós gloriosos forão os encontros, de hum 
e outro partido: o mais digno de memoria entre todos, e 
o que parece decidió por ultimo o glorioso fim de tão re-
nhida guerra, foi o do mez de Agosto, no mesmo sitio a 
que chamavão das Inhaúbas , no qual o General hollandez 
fez hum dos maiores esforços das suas armas. 

Soube elle que naquellc lugar se achava o Capitão Ma-
noel de Carvalho com quarenta soldados e alguns índios, 
na diligencia de fazer farinhas para o ordinario e preciso 
sustento do nosso arraial, e como desejava descarregar 
sobre este valoroso Capitão toda a furia da sua colera, pelos 
muitos e graves damnos que delle linha recebido a sua 
milicia; informado da pouca disciplina militar, com que os 
nossos andavão discorrendo de huma para outra parte, 
menos cuidadosos da sua conservação, que da factura das 
farinhas, discorreu seria fácil á sua infantaria degolar a 
nossa entre os accidentes do seu mesmo descuido. 

Fez sahir da praça hum luzido destacamento de cento e 
oitenta soldados, e igual ou maior numero de índios para 
derrotar o nosso pequeno batalhão. 

Com effeito aos 10 de Agosto foi sentida a sua vanguar-
da, de dous índios que nos servião de guardas avançadas, 
os quaes devendo logo retirar-se para avisar aos companhei-
ros, inconsideradamente quizerão aproveitar as seitas que 
tinhão nos arcos, e apenas as disparárão e forão vistos, 
quando no seu alcance forão alguns mosquetes, com que 
castigárão a ousadia de hum despedaçado das balas, e o 
receio do outro, feito por industria prisioneiro para lhes 
servir de guia ao quartel dos nossos soldados. Seguros 
caminhavão com pressa ao lugar onde se achava o maior 
corpo da nossa infantaria, que sem duvida seria totalmente 
desfeita a lhe faltar a protecção divina, porque levantan-
do os índios auxiliares dos Hollandezes hum grande urro 
como costumão, pouco antes de investirem, servio csle de 
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aviso [tara lomaren) a toda a pressa as armas o esperarem 
a pé quedo o ataque dos inimigos. 

Investirão ellos logo aos nossos já formados por hum 
dos seus ofliciaes, por se achar algum tanto desviado seu 
Capitão Manoel de Carvalho: mas como ora desigual o 
partido e maior o orgulho dos Hollandezes, foi preciso 
irem cedendo o campo e largarem pouco a pouco o ter-
reno, até ganharem hum lugar que sabião seria mais van-
tajoso á sua defesa. Era este hum cotovello que formava 
o caminho, defendido de grandes e espessas arvores. 

Aqui se lizerão fortes apezar das investidas do inimigo, 
que vendo a nossa obstinarão, dividió em dons batalhões a 
sua infantaria, que com hum lhe incommodava a frente, e 
com outro os mandou aeommetter pela retaguarda, fazendo 
ao largo hum meio circulo polo mesmo mato que defendia 
os nossos pelo costado, para que mettidos entre dous fogos 
ou se rendessem vencidos, ou acabassem as vidas ao es-
trago das suas balas. 0 nosso cabo que via já ¡inminente o 
perigo do seu pequeno batalhão, tirando forças da mesma 
fraqueza; o animando aos seus em altas vozes, lhes lem-
brou o valor antigo com que tinhão desprezado os maio-
res perigos, e mandando a todos que se encommendassem 
ao esforço de huma desesperada defesa, visto lhes não res-
tar outro remedio, que ou vencer ou morrer na empreza, 
acommellessem com brava resolução os inimigos (pie 
lhes ficarão na frente, "com a espada na mão, antes que o 
batalhão que já os buscava [tela retaguarda os mettesse no 
meio dos dous corpos. 

Executárão ellos a ordem com tão heroico valor e disci-
plina militar, que como furiosos raios fazião em pedaços a 
quantos se lhes oppunhão. E como da primeira se souberão 
desembaraçar com brevidade e não pequena fortuna, passá-
rão logo á segunda empreza, recebendo aos que os busca-
vão pelo costando, e que ainda ignoravão a derrota dos com-
panheiros, com tão pesados e vigorosos golpes, que o inimigo 
vendo-se atacado pela frente, quando esperava acommet-
ter-nos pelas costas, perdeu o animo, e posto em desordem 
ficou totalmente desbaratado, deixando no campo todo o 
grosso de seus batalhões, sem mais perda da nossa parte 
que a de quatro soldados e oito índios mortos, e hum pe-
queno numero de feridos, signal evidente do muito que Deos 
e a Santíssima Virgem favorecião a nossa causa. 



Foi osla victoria tanta mais gloriosa, quanto mais des -
igual o partido das nossas armas, e por isso digna seni 
duvida de eterna memoria nos nossos aunaos o nos da faina, 
a valentia e resolução dos nossos soldados. 

Senhores do campo e de hum importante despojo, se ale-
grava*) os nossos c davão mutuamente os parabéns, cjá o 
seu Capitão Manoel de Carvalho (que ao principio os assus-
tou e fez pôr em armas, cuidando serem reliquias dos ini-
migos que unidos os buscavão) demandava os companhei-
ros com alguns Portuguezes e Índios, que no caminho 
tinhão derrotado huma partida hollandoza que o seu Com-
inandanto havia deixado naquelle lugar para nos cortar a 
retirada; porém foi tão bem assistida do valor do nosso 
Capitão, que á custa do seis feridas comprou a gloria 
daquella acção, que fez ainda mais plausível a antecedente 
victoria, que todos tiverão como especialmente da mão de 
Ileos, a quem derão todos as devidas graças : e de tudo 
avisarão ao seu General Antonio Teixeira, que no arraial 
festejou a noticia com repelidas salvas, c ao Senhor dos 
exércitos mandou render muitos louvores, cabendo não 
pequena parte deste tão pio como catholico agradecimento 
ao nosso venerável Padre Benedicto Amodoi, que não ces-
sava de encommendar a Deos com fervorosas supplicas o 
feliz c desejado fim da nossa liberdade c da total expulsão 
da heresia. 

Kstes e outros encontros de menos conta ensinarão, 
muito á sua custa, aos Hollandezes a serem mais acautela-
dos e a viverem mais receiosos, não se fiando já senão dos 
reparos c recinto dos seus muros, e da força respeitável de 
seus canhões. 

Recolhidos lodos á praça, appellárão para o beneficio do 
tempo, esperando que este lhes trouxesse algum soccorro 
de Pernambuco, sem o qual se não podia conservar por muito 
tempo aquella única e mais importante força, por lerem já 
desamparado todas as outras, querendo prudentemente que 
os membros acudissem á cabeça, por cuja conservação de-
vião sacrificar aquelles a adversidade da sua fortuna. 

Antonio Teixeira de Mello, que não desejava mais que tecer 
a ultima coròa aos seus triumphos, vendo-se já com hum 
bom soccorro, que do Pará lhe mandava seu Governador e 
Capitão-gencral Pedro de Albuquerque, animado das oflica-
zes instancias do bom Padre Amodoi, que, posta toda sua 



conliança em Reos, llie promedia o feliz successo da expe-
dição; destacou algumas partidas, que discorrendo pela 
Ilha impedissem todos os viveres aos inimigos, senhorean-
do-so de toda a campanha para porém em hum formal 
bloqueio aquella praça. 

Foi esta huma das mais acertadas disposições do nosso 
Commandante, ea que põz em maior desesperação os Hol-
landezes , depois que virão que Antonio Teixeira for-
mava novo campo na Ilha com todo o resto das suas forças. 
Crescia a falta de mantimentos na fortaleza, e nos Hollan-
dezes o receio de os buscarem com as armas nas mãos. 
Temião muito que os moradores, lembrados das grandes 
violencias e affrontas que tinhão delles recebido, vendo-sc 
agora victoriosos descarregassem sobre elles a sua justa 
vingança. 

Embaraçado se via o Covernador da praça não querendo 
pagar por todos o desafogo da colera do Conde Mauricio de 
Nassau, General de toda a conquista brazilica; ia entretendo 
com esperanças a sua infantaria, assegurando-lhes a brevi-
dade do soccorro, se quizessem sacrilicar mais alguns dias 
ao soffrimento, esforçando a sua constancia; porém elles 
vendo (pie picava alome eo valor dos Portuguezes cada vez 
mais próximo aos seus muros, protestou a maior parte que 
era conveniente e de maior serviço da sua Republica o des-
ampararem aquella praça, antes que algum repentino assalto 
os (izesse aceitar os partidos ao arbitrio dos vencedores, 
que ainda eslavão em tempo de salvarem com as vidas as 
suas familias e fazendas. 

Não desagradarão estas razões ao General hollandez, e 
vendo-sc já destituido de meios para a sua conservação o 
subsistencia, tratou de mandar pôr correntes alguns vasos 
para o seu transporte, o que ajudou muito hum navio por-
tuguez que desgarrando-se- da frota do Brazil veio a cahir 
nas mãos dos Hollandezes, que aproveitando-se deste c dos 
mais que já tinhão promptos, aos 28 de Fevereiro de 1644, 
depois de ter mettido á bordo o que poderão, encravada a 
artilharia c tiradas todas as munições de boca e guerra, se 
emharcárão e largarão a terra a seu legitimo soberano, 
depois de, a terem oceupado com manifesta injustiça pouco 
mais de dous anuos, porque senhoreando-se delia cm IGil, 
tempo em que já estes dominios náo pertencião a Castell;», 
com quem allollanda tinha declarada guerra, bem se podião 



— 178 — 

julgar por piratas hMs liomens que sabendo muito bem 
estava de posse do Reino o Sereníssimo Senhor I). João IV, 
com quem a sua Republica não tinha contenda, parecia 
justo se não fizessem usurpadores de huma conquista, que 
por nenhum titulo lhe pertencia. 

Além de que, a misericordia de Deos, compadecida de tan-
tas allliceõcs daquelles povos, movida ao que parece das ora-
ções do fervoroso servo de Deos, oPadre Benedicto Amodci, 
quiz por ultimo arrancar de entre o trigo aquella maldita 
zizania, desterrando por huma vez a heresia daquclla terra, 
que á custa do suor de tão bons operarios se tinha consa-
grado ao seu divino culto ; o que manifestamente se vio nos 
muitos e desiguaes encontros que as nossas armas tiverão 
com os inimigos, onde a valentia dos nossos restauradores 
só a milagres da Omnipotencia podia triumphar de forças 
tão poderosas c de inimigos tão formidáveis, depois de per-
der na guerra 1,500 soldados escolhidos. 

Desamparada a fortaleza pelos Hollandezes, teve logo no-
ticia o nosso General Antonio Teixeira de Mello, que, com 
inexplicável alegria e da de seus soldados, marchou para a 
Cidade, onde entrou triumphanle, pisando as mesmas pal-
mas que linha cortado á força de seu braço. Buscarão logo 
a Igreja da Senhora da Victoria, rendendo todos graças ao 
Senhor dos Exércitos por tê-los livrado do infame cativeiro 
cm que até ali tinhão gemido, c de que prodigiosamente os 
tinha tirado; ajudados mais da poderosa intercessão de 
Maria Santíssima, que do poder de suas armas, tão desiguaes 
ás forças da Hollanda , nação dominante naquelle tempo 
pelas grandes armadas com que se fazia respeitar nas costas 
do Brazil. E não obstante os dous importantes soccorros que 
receberão no Maranhão, vindos de Pernambuco, sempre os 
nossos restauradores se oppuzerão com sua costumada va-
lentia ás armas hollandezas, que ultimamente deixando a 
praça nas mãos dos vencedores, mostrárão ao mundo que 
sem ajuda de Portugal sabião os Portuguezes sustentar 
nossas conquistas, pelejando como fieis vassallos pelo seu 
Rei, pela Patria c pela defesa da própria liberdade. 

Acharão os moradores totalmente desfigurada a sua ci-
dade, e mais que tudo os Sagrados Templos, porque a furia 
dos hereges, não podendo descarregar os golpes nos nossos 
soldados, commetteu o maior destroço contra os seus 
desamparados edifícios: achou-sc encravada a artilharia da 
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praça, sem que nella houvesse cousa que pudesse servir ao 
nosso reparo, menos á defesa. Km uma palavra; o que não 
estava reduzido a estrago não deixava de padecer sua ruina; 
porém os moradores, que a passos apressados huscavão já 
o abrigo da cidade, contentes com a liberdade que possuião, 
adoçarão com ellas tantas perdas, e cuidando só de recu-
perar o perdido, tralavão de se restituírem á antiga pros-
peridade que logravão. 

Primeiro que tudo oxpedio o nosso Capilão-mór aviso a 
Portugal (por ter já fallecido o Governador do Estado) da 
feliz conclusão da liberdade o do estado em que linha ficado 
a cidade depois da deserção dos Hollandezes ; c o quanto 
cuidavão elle e os moradores de refazerem as suas ruinas, y^jti^~~~AA 
muito em particular a fortaleza, que muito necessitava de /Í^JL 
munições de guerra c de alguma artilharia, por não terem 
deixado os inimigos mais que quatorze peças. Dava também 
conta dos postos que tinha provido nas pessoas mais bene-
méritas que com distineção o ajudarão naquella campanha. 
E foi esta noticia Ião agradável ao Sereníssimo Hei, primeiro 
Pai e Protector da nossa liberdade , que , attendendo ao 
elevado merecimento do sempre grande Antonio Teixeira de 
Mello, para maior credito de sua militar conducta, con-
firmou todos os postos que elle tinha conferido aos seus 
ofliciaes: 

.Não consta de outra mercê mais avultada por não so-
breviver muito, depois desta gloriosa restauração, que a 
não lhe atalhar a morte os progressos da sua ventura, re-
ceberia* da real mão o merecido premio de suas esclarecidas 
acções, por ser hum heróc, que bem merecia estatua no 
templo da Fama ('). 

0 nosso Padre Benedicto Amodoi, que era o único Jesuíta 
que então se achava no Maranhão , e com cuja virtude 
e fervorosas admoestações se tinhão animado os restau-
radores a levar a diante, o concluir por ultimo Ião glo-
riosos princípios ; vendo-se agora com o campo livre paia 
dilatar o seu zelo na salvação e conversão das almas dos 
Portuguezes e Indios, que lodos o venera vão por Santo, pelo 
admirável de suas virtudes c espirito prophetico com quemes 
assegurou sempre o bom successo de lanías victorias, não 
perdoava a diligencia com que podesse acudir a cada hum 

(*) Berrêdo em seus Animes lamenta a injustiça com que se liouve com 
este benemérito cidadão o Gdvcrno cia Metrópole—Ns. 926, 927 e 929. 
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com as industriosas fadigas da sua ardente caridade, que a 
todos abrangia, o muito especialmente aos seus amados 
índios; a quem os esforços da sua grande paciencia e bran-
dura procurou logo desviar de alguns erros em que os 
tinlifio mcttido os hereges, aproveitando-se da sua natural 
rudez. E para que se veja o muito quo hc benemérito ao 
Maranhão este apostólico Missionário, e os grandes serviços 
(pie elle c seu bom companheiro, o fallecido Padre Lopo 
do Couto, deixou a seus Irmãos, feitos a Deos c a seu Dei, 
quero aqui copiar fielmente as certidões seguintes, cujos 
originaos aulhcnlicos se achão em nosso poder. 

Certidão. 

« Antonio Teixeira de Mello, Cavalleiro professo da Ordem 
de Chrislo eCapitão-mór que fui deste Estado do Maranhão. 
Certifico que tendo o inimigo hollandez oecupado a cidade 
de S. Luiz, cabeça do Estado, e todos os principaes lugares, 
engenhos e mais fazendas dellc, e sujeitos á sua obediencia 
todos os moradores, assim portuguezes, como naluraes da 
terra, na falta do Governador Bento Maciel Parente e do 
Capilão-mór Antonio Moniz Barreiros, fui eleito para Capi-
tão-mór; e ajudando-me Deos e aos mais moradores, jun-
tamente com os índios íizemos guerra ao dito inimigo, assim 
fóra, como dentro da cidade, morrendo-lhe muita gente; 
de maneira que o obrigámos a deixar a praça, o todo o 
Estado livre da sua sujeição e armas, sem para isso termos 
soccorro algum de Portugal : o para (pie a todo tempo 
conste a verdade, declaro e certifico que a sobredita res-
tauração c guerra que se fez ao inimigo se deve principal-
mente ao zelo e industria dos Padres da Companhia, porque 
o Padre Lopo do Couto, Superior que então era da casa do 
Maranhão, foi o que com grande risco da sua vida tomou á 
sua conta esta empreza, fallando ás principaes pessoas deste 
Estado, e exhortando-nos a quo tomássemos armas contra 
o inimigo, fazendo-sc as juntas c conselhos dentro da mesma 
casa dos Padres; e posto que rompendo-se o segredo, che-
gando aos ouvidos dos Padros Frei N.... e Frei N...., traba-
ihárão muito por nos dissuadir de que o intentássemos, e 
«pie nos deixássemos estar na sujeição em que estávamos, 
dizendo o dito Padre. N.... (pie o caso era temerario, e o 
dito Padre .\.... que era injusto, illicito, e que (içávamos 
excommungados; oomtudo prevaleceu a efficacia c zelo do 
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Radre Lopo do Couto, o qual era tão grande, que, ponién-
dose por culpa do Capitão-mór Antonin Moniz huma grande 
oceasião em que se podia tomar a cidade, o dito Padre o 
sentio tanto que no inesmo ponto cabio mortalmente en-
fermo, e dentro em poucos dias morreu, a juizo de lodos, 
de sentimento: esuccedendo-lhe no cargo o Padre Benedicto 
Amodei, varão insigne em virtude o santidade, c venerado 
como tal em todo este Kstado, continuou na mesma cx-
hortação, animando a todos a que não desistissem da guerra, 
e prometiendo por muitas vezes o bom e feliz successo delia, 
com circumstancias tão particulares, acerca dos tempos, 
lugares e pessoas, que os seus ditos forão julgados de todos 
por prophecias, ecomo lacs os veneravão. e com ellos so ani-
mavão muito a qualquer empreza por diflicultosa e perigosa 
que fosse; estando o dito Padre neste tempo, todas as noites, 
em oração diante de Deos, na qual por muitas vezes foi 
visto arrebatado e suspenso no ar, como teslelicão pessoas 
dignas de toda a fé: de maneira que assim a resolução do 
Padre Lopo do Gouto, que deu principio e foi o primeiro 
motor desta guerra, como ás orações e merecimentos do 
Padre Benedicto Amodei, se attribuio a victoria e restauração 
deste Estado; e eu, sem embargo de ser Capitão-mór, que 
governava as armas, o julgo e confesso assim, como lam-
bem o confessárão então, c confessão hoje todos os Capitães 
e soldados que na mesma guerra nos achamos; e por pas-
sar na verdade todo o referido, o juro pelo habito de 
Christo, que professo, e pelo juramento dos Santos Evan-
gelhos-. Nesta Cidade de S. Luiz do Maranhão, em '.) do 
Março de 1645; - Antonio Teixeira de Mello. » 

Sobre o juramento de obediencia, coactivamente feito aos 
Estados da llollanda, seguirão os nossos Padres o funda-
mento dos ¡Ilustres e generosos Fidalgos de Portugal, resti-
tuindo o sceptro a seu legitimo Senhor, e o mesmo que 
depois fízerão os moradores de Pernambuco, por se faltar 
ás condições com que a obediencia foi jurada, (içando fácil 
ao povo a sua relaxação. 

Outra certidão do mesmo Capitão-mór. 

t Certifico eu o Capitão-mór Antonio Teixeira de Mello, 
que he verdade que eu conheço os Padres da Companhia 
de Jesus neste Estado do Maranhão ha 25 annos pouco 
mais ou menos, os quaes sempre viverão como verdadeiros 



Religiosos, assim cm vida como em costumes, dando de si 
verdadeira doutrina, assim a brancos como a Indios, ensi-
nando sempre a verdadeira doutrina deChristo neste Estado, 
acudindo com muito amor e zelo de Deos, e honra do seu 
Rei a todas as partes rpie os chamão ; principalmente na res-
tauração deste Estado, forão a causa principal de se res-
taurar, c a não serem elles, estaria ainda hoje em poder 
dos inimigos; porque elles forão a origem de mover-sc a 
guerra com que se lançarão fora, movendo aos naturaes da 
terra cansados das muitas deshonras que fazião os hereges 
em os templos sagrados, ajudando com sua fazenda ao sus-
tento dos soldados naquillo que poderão, para conseguirem 
o intento começado; andando os ditos Padres em campa-
nha com os soldados, administrando os Sacramentos a todos 
os fieis Christãos; fundado tudo cm o serviço de Deos e do 
sen Rei e não movidos de interesse algum. E do que toca a 
culpa que lhes imputarão, e aconselharem a que matassem 
os Erancezes que vierão de arribada em hum patacho a 
esta barra, he falso; porque de tal cousa nunca forão sa-
bedores, senão quando eu fui sabedor do caso. E por me 
ser pedida esta certidão para sua defesa fltfa mandei passar 
na verdade, o que juro pelo juramento dos Santos Evan-
gelhos. 

« Maranhão, sob meu signal e sinete das minhas armas, 
hoje l/i de Março de 1(>47—Antonio Teixeira de Mello. » 

■ Esta mesma certidão quasi pelas mesmas formaes pala-
vras se acha passada pelo Capitão de mar c guerra o Capitão-
mór da Capitania do Pará Paulo Soares do Avellar, Caval-
leiro da Ordem de S. Thiago, com a clausula final — «o que 
juro pelo juramento dos Santos Evangelhos por passar tudo 
na verdade. E por me ser pedida esta certidão, lha mandei 
passar, por mim assignada, e sellada com o sinete das mi-
nhas armas. S. Luiz do Maranhão, 15 de Março de 10-17.— 
O Capitão-mór, Paulo Soares do Avellar. » 

Quero rematar este livro com a breve noticia das armas 
da Cidade de S. Luiz do Maranhão, a quem a injuria do (pie 
devia ser o maior cuidado de seus moradores, deu não pe-
queno trabalho ao nosso Padre Procurador Geral em Gôrte, 
Dento da Fonseca, para Ih'as descobrir em seus livros, pelas 
não terem primeiro gravadas nos mármores para eterna 
lembrança dos vindouros. 

São, pois, as armas próprias desta cidade, cabeça em 
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outro lempo «lo Estado, bom escudo coroado, no campo do 
qual se vè hum braço armado do huma espada, de cuja 
mão, como de Astréa, pendem humas balanças a que servem 
de conchas dous escudos menores, em hum que pesa menos 
se vé as flores de Liz e armas de llollanda com estas 

.leiras —VIS—; no outro, que pesa mais se ve as armas 
de Portugal com as mesmas letras—JVS—e por baixo 
logo a epigraphe, que diz: —Pratponderat— porque pesou 
mais o jus, ou a justiça das armas de Portugal, que o vis, 
ou forca das de França e llollanda, com immortal desempe-
nho do valor porluguez, c nao menor gloria da valentia 
daquelles ¡Ilustres moradores do Maranhão. 





LIVKO III 

ENTRADA DA COMPANHIA DE JESUS NA CAPITANIA DO GRÀ0-PARÃ. 

CAPITULO I. 

«REVE NOTICIA. DO SEU DESCOBRIMENTO, FUNDAÇÃO E DO 

SEU PRESENTE ESTADO. 

Dissemos no Cap. X do primeiro livro, a expedição que 
fez o Capitão-mór Alexandre de Moura, mandando a Fran-
cisco Caldeira Castello-Branco ao descobrimento da boca do 
gránele rio das Amazonas, para ahí fundar huma boa c bem 
regulada povoação. Enlregou-lhe para esta conquista 150 
soldados escolhidos, além dos Indios que podessem servir, 
não só ao maneio das embarcações do seu transporte, senão 
também de línguas muito praticas para attrahir ao nosso 
partido o muito Centio, que se dizia, povoava a costa e en-
trada daquelle grande rio, que era huma grande parte da 
nação Tupynambá, de que se povoara também o Maranhão. 

A actividade deste Commandante deu hum tal o tão 
prompto expediente aos vasos e ludo o mais preciso para 
aquella pequena armada, que nos fins de Novembro de 1615 
largou as velas do porto de S. Luiz e endireitou as suas 
pròas ao lugar da sua derrota, correndo sempre a costa de 
longo pelo rumo de Esnoroeste, com mais ou menos decli-
nação até vencer os baixos da Tigioca, e chegar com huma 
feliz viagem defronte da Barreta, que hoje forma a entrada 
da villa da Vigia. Foi subindo esta grande boca, que corre 
entre a terra dos Sacácas na Ilha dos Joannes e a dos Tu-
pynambás da parte de Leste. 

Passou a bahia chamada do Sol c a ilha do mesmo nome. 
que era hum dos mais agradáveis lugares desta costa paru 
fundar huma cidade, a não serem seus mares tão inquietos 
que fazião dificultoso o desembarque ás náns do Reino e • m 
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embarcações da terra, por ser açoutada toda aquella cosia 
das grandes marezias da tarde, algumas vezes com trovoa-
das, que demanhãa perdem os mares a faria, nem são os 
geraes tão rijos que causem receio. 

Subio finalmente até o lugar, onde se acha hoje formada 
a cidade do Crão-Pará. E vendo huma dilatada enseada, 
(pie cada vez mais se ia levantando, até acabar na ponta 
cm que está fundado o Collegio da Companhia, apezar da 
opposição de alguns barbaros que povoavão a terra, agra-
dado das conveniencias do sitio deu fundo no mesmo lugar 
que serve hoje de ancoradouro aos navios do Reino. Tratou 
do desembarque dos seus soldados, e o primeiro Poctuguez 
<pie pisou aquella terra foi Antonio de Reos, que com os 
mais qne o seguião tomou delia posse com signaes de 
grande alegria, pelo lugar da povoação, que havia depois 
ser a capital desta nova Luzilania. Era o dia deS. Francisco 
Xavier, Apostolo das Ridias, a quem elles tomarão por feliz 
annuncio da sua expedição, c como principal Padroeiro de 
toda aquella conquista, motivo porque na casa da Alfandega 
se conservou por muitos anuos a sua Imagem cm hum cx-
cellenle quadro. Cuidava Francisco Caldeira, que se achava 
já senhor da boca do grande rio que buscava, mas enga-
nou-se, porque a bahia que senhoreava se formava das 
verdadeiras correntes dos grandes rios Cuamà , Capim, 
Acará, e Mojú com alguma porção das Amazonas communi-
cada por huma cortadura, a que chamão Iguarapémirim, 
pela qual huma pequena parte daquelle desagua ueste, de 
quem só pódc tomar a denominação de Amazonas. 

Desembarcado Francisco Caldeira com toda a sua gente, 
depois de encommendar o bom successo da empreza á 
Virgem Senhora, como era de hum animo superior ás 
suas mesmas forças, primeiro que tudo fez muito por se 
fazer respeitado dos muitos barbaros, de que se via cercado, 
mandando disparar alguns pequenos canhões, que ao mesmo 
tempo que servião de salvas de alegria, não conduzião 
pouco a retrahir entre as cautellas do seu mesmo susto ao 
Centio, que não deixava de estar reeeioso com a vizinhança 
de hum tão destemido hospede. Comtudo, como era pru-
dente o nosso Commandante, e sabia muito bem que todo 
o poder que trazia era pequeno para sustentar hum posto 
(pie só se podia conservar na paz e amizade com aquellos 
naturaes, de cujas forças, como senhores que erão do paiz, 
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pendia a subsistencia daquelle presidio, expedid por em-
baixadores alguns Tiipynambás da sua comitiva para qite 
praticassem os parentes, e estes a seus alliados, cerlilican-
do-os que a sua vinda não era para Ibes fazer dañino nem 
tirar as suas terras, mas antes para viverem como amigos, 
coniniutando as drogas dos seus sertões pelas que os l'orlu-
guezes lhes darião, queerão ferramentas, pannos, c algumas 
outras cousas de que mais gostão e necessilão os Índios. E 
que para logo as receberem convidassem clles Embaixa-
dores aos l'rincipaes, que vendo-as aceitar da mão do seu 
Morobyxába ( assim cbamão aos nossos Governadores), que 
com a paz e amizade os persuadia, offerecendo-lhes todo o 
poder das suas armas para os defender de seus inimigos; 
o que não podia deixar de adiantar os seus interesses no 
logro de muito maiores conveniencias, e não pouco avan-
tajados lucros. 

Lisongeava a fortuna a Francisco Caldeira, e com vanta-
gens muito conhecidas lhe brindava o gosto em tão dificul-
tosa empreza, não lhe sendo fácil sustentar o terreno 
que possuia, nem adiantar sem risco a fundação da sua 
nova colonia, faltando-lhe a ajuda e assistência dos natu-
raes da terra. Estes, aceitando agora de boamente a paz 
com que Caldeira os convidava, se olferecião para tudo o 
que fosse de serviço daquella nova povoação ; depois de 
receberem delle em paga da sua bem intencionada lideli-
dade muito avantajadas offertas da sua profusão, e generoso 
e liberal animo ; porque a huns ferramentas, a outros 
panno, e a todos com o maior carinho mandou repartir 
outros premios, conforme as graduações do seu caracter, 
e segundo a maior ou menor dependencia da sua amizade. 

Entrou logo com o maior calor a dar principio aquella 
cidade, que elle queria regular pelas medidas da grandeza, 
em tudo igual ao elevado animo com que a pretendia idear. 
Mandou primeiro levantar terra, com que se formou hum 
bom parapeito e em que fez cavalgar os pequenos canhões 
que trouxera, a que derão o nome de Fortaleza, quanto bas-
tava naquelle tempo para resistir ás invasões daquelles bar-
baros, caso que quizessem intentar alguma escala ou inter-
pteeza contra aqnollc presidio; o qual vendo-se já defendido 
por aquellas toscas muralhas, não deixava de se fazer res-
peitável ao maior poder de semelhanle inimigo, que não 
poderia emprehender sem notável risco a total expulsão dos 
nossos descobridores. 
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Posta na melhor forma, a que o tempo deu lugar, esta' 
primeira fortaleza, se fo rã o arrimando e erigindo os edifi-
cios na mesma parte a que hoje propriamente se dá o 
nome de cidade, fabricas, que posto não merecessem o 
nome de palacios, sempre porém excedião á humilde capa-
cidade de tugurios; e como nos matos não faltavão mate-
riaes para a sua construcção, sendo tantos os Indios jorna-
leiros, licoufacil a erecçãoemenos custosaàobra. Formou-se 
a Matriz de taipa de vara, queaindaque não inculcasse gran-
deza, não deixava de respirar asseio e devoção, propriedade 
da Nação Portugueza nos actos em que o culto Divino he 
o principal objecto da sua respeitável religião. Este Templo 
dedicou a devoção de Francisco Caldeira ao culto de Maria 
Santíssima como singular titulo de Nossa Senhora deBethlem, 
dando ao mesmo tempo á nova cidade o nome de Grão-Pará, 
para que até no appellido inculcasse sempre huma evidente 
prova da particular grandeza com que dos seus principios 
foi crescendo esta grande porção da nossa America Por-
tugueza. 

Todo o armo de 1 616 se passou em fundar esta cidade, 
então pequena em razão dos poucos moradores que a po-
voavão, mas já no seguinte armo de 1617 renderão á Fa-
zenda Heal os dizimos Í1$000, como consta do primeiro 
livro do seu registro, e á vista agora dos muitos mil cru-
zados com que aquelles avultárão, se pôde com verdade 
inferir o seu grande augmento, a sua grandeza, e a sua 
muito, e assaz rendosa fertilidade, o que se verá melhor do 
presente estado, em que o seu auge he o maior motivo de 
não pequena admiração. 

O que faz mais celebre o famosa a cidade e Capitania do 
(irão-Pará, he o vastíssimo rio das Amazonas, por correr 
pelo seu continente em huma prodigiosa distancia, porque 
segundo a mais moderna observação de Mr. de Condamine, 
do seu principio, onde pôde ser navegável, que he em Jaen 
de Bracamorps, no Reino do Perú, onde nasce até sabir 
pela sua grande boca no cabo do Norte, tem de curso mil 
leguas portuguezas. Conta aquella de largura da ponta do 
dito cabo até a do Maguary, que está fronteira na Ilha dos 
Joannes, 45 leguas, porém alargando mais a ponta do com-
passo do dito cabo até aos baixos da Tigióca, terá de boca 
56 leguas, segundo a observação nesta parte deste insigne 
Académico da Academia Real das Sciencias de Paris. 
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A cidade de llethlem do Grão-Pará está assentada eni al-
tura de 330 grá08 de longitude, e de latitude hum gráo e 
'21 minutos ao sul da Linha Equinocial, segundo a mais mo-
derna observação do Padre Ignacio Samarlloni, da nossa 
Companhia, Mathematico de Sua Magestade Fidelíssima para 
as demarcações dos seus Dominios. Fstende-se a sua situa-
ção dividida cm duas partes com o nome de Freguezias, 
tnima na Campina, outra no que propriamente se chama 
cidade. Tem o seu principio no Convento de Santo Antonio, 
donde corre pelo rumo de Nordeste, quarta do Norte, 
até acabar na ponta nu forte do Santo Christo, donde se 
forma o segundo rumo, Norte-Sul da parte do Hospicio da 
Provincia da Conceição, e he a segunda parte desta nobilís-
sima cidade. 

A sua melhor defesa he a entrada da sua mesma bana, 
para montar os baixos da qual são precisos excellentes 
práticos, e ainda dos mais peritos se tem perdido alguns na 
sua costa. Montada a barra se topa com huma boa e bem 
regulada Fortaleza da parte de Leste cercada do mar, e 
fronteiro da banda do Oeste hum Fortim, que acabado, e 
posto em melhor forma» será huma das maiores forças desta 
barra. Já dentro da cidade está o Forte de Nossa Senhora 
das .Mercês, e na ponta que se segue outro do Santo Christo, 
a que dão o nome de Castello, e em que também está o 
Hospital Real dos soldados, ambos de boa e grossa artilha-
ria, que a terem destros artilheiros não poderão as maiores 
náos (na supposiçào de vencerem os baixos pelo seu pouco 
fundo) sustentar a furia das suas balas. Porém o que mais 
parece • faz inconquistavel esta cidade, he a commodidade 
dos matos, e o grande numero dos seus rios, pelos quaes 
podem os moradores, como senhores do paiz, resistir e que-
brantar quaesquer forças inimigas por maiores que sejão. 

Tem de presidio esta praça por direcção de seu Fxcellen-
tissimo General Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a 
quem esta cidade deve lodo o lustre e explendor em que 
hoje se acha, concorrendo para tudo a real grandeza de seu 
Fidelíssimo Soberano, hum regimento de companhias li-
geiras, em que também entra huma de granadeiros, com 
hum Coronel, Tcnente-Coronel, Sargento-mór e mais olliciaes 
subalternos, lodos gente luzida (excepto os soldados que 
salmão fraca farda) além das da Ordenança com seu Mestre 
de campo, Sargento-mór e ofliciaes. Compõe-se o politico 
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(Iclium Governadore Capitão-General com superioridade aos 
mais Governadores do Estado, por ser ao presente esta 
cidade a cabeça de todo elle, por nova determinação de 
Sua Magostado Fidelíssima o Augustissímo Sr. 1). José I. 
Tem Ouvidor c Juiz de Fóra, que também lie Provedor da 
Fazenda Real, ambos ministros de letras condecorados ao 
presente com a beca e habito da Ordem de Christo. Os seus 
cidadãos de que se compõe hum nobre e grandioso Senado, 
gozão os privilegios dos do Porto. 

Porém o que mais faz avultar esta nobilíssima cidade hc 
a sua régia calhedral, huma das mais primorosas e magni-
ficas de toda a nossa America Portugucza. 

lie fundação do Fidelíssimo, esempre grande Sr. D. João V, 
de eterna memoria. Dotou-a pelas medidas da sua real 
grandeza. Não se sabe de outra que no ultramar a exceda na 
ordem, e magostado das suas gerarchias. Além do Excellen-
tissimo Prelado, que he o primeiro e maior astro deste 
luzido firmamento, consta esta diocese de 24 Cónegos, em 
que enlrão 4 dignidades de Arcediago, Arcipreste, Chantre, 
e Mestre Escola; 40 dos sobreditos se nomeão da Ordem 
Presbyteral, G da Diaconal, e 4 da Subdiaconal. Tem mais 10 
Beneficiados, 12 Capellães do coro, em que entra hum Sub-
Chantre, 0 Capellães músicos com 1 mestre de solfa, in-
cluindo no mesmo numero 1 Organista, S meninos do cõro, 
2 Mestres de ceremonias, 3 Sacristas, 1 Porteiro da massa, 
3 varredores e 1 sineiro; estabelecido tudo com tão bella 
e perfeita harmonia, que com razão pôde entrar no numero 
das melhores e bem ideadas Cathedracs do nosso Reino. 

O mesmo augustissimo fundador lhe mandou depois eri-
gir dos fundamentos o magestoso templo que hoje admira-
mos como credito da arle e recreio da vista. 0 Excellenlis-
simo D. Frei Guilherme de S. José, da Ordem de Christo, lhe 
mandou lançar os primeiros alicerces até os pôr fóra da ter-
ra, e seu Excellentissimo successor D. Frei Miguel de Bu-
lhões da sempre ¡Ilustre Ordem dos Pregadores, a esforços 
da sua grande actividade e zelo incansável do Divino Culto, 
a poz no estado em que hoje se admira por hum dos mais 
magestosos templos de todo o Brazil, mais pela forma que 
pela materia. 

A innata propensão do genio deste Excellentissimo Prela-
do de tal sorte adiantou a bella harmonia da sua musica, que 
não tem inveja á mais miúda e delicada solfa da côrte, donde 



se extranirão para esta cathedral os melhores c mais har-
moniosos papeis e cantorias. 

He o seu orago a sempre Augusta e Soberana Mãi de Heos 
com o singular titulo de Nossa Senhora da Graça, cuja festa 
se celebra com a maior magnificencia aos lo de Agosto. E 
para que se chegue ao cabal conhecimento da magostado e 
grandeza desta respeitável Sé, basta dizer, que he fundação 
de hum Rei verdadeiramente pio, o excessivamente liberal 
para tudo que dizia respeito ao culto adorável dos sagrados 
templos. Será a todos grata a sua memoria, e admirada a 
sua real magnificencia, emquanto durarem os mármores e 
preciosos metaes, de que se compõe c fórma este soberbo 
c magesloso Panthcon. 

Orna-se mais esta cidade com hum novo Convento dos Re-
ligiosos Capuchos da Provincia de Santo Antonio, com Igreja 
também nova, muito bem feita e asseiada. Scgue-se o Con-
vento dos Religiosos Mercenarios, obra antiga, porém a sua 
Igreja bella, e bem obrada á moderna, que acabada não 
deixará de ser hum dos seus melhores templos. O Convento 
dos Religiosos de Nossa Senhora do Carmo está feito de 
novo, mas por acabar; o seu templo porém posto na ultima 
perfeição pelas medidas do grandioso fronlespicio de pedra 
mármore, que se vai levantando, será huma das mais pri-
morosas obras desta cidade, por ser feita á moderna, e de 
bom risco. 

Tem Misericordia com seu limitado hospital. Tem mais a 
igreja de Nossa Senhora do Rosario dos pretos, que serve 
também de Freguezia á maior porção da cidade a que cha-
mão Campina. Tem outra da Senhora do Rosario dos bran-
cos ; mais a de S. João dos Soldados, e a capclla do Santo 
Christo, junto ao hospital dos militares, e ultimamente o Col-
legio e Igreja da Companhia de Jesus, que parece não des-
merecer o agrado dos homens de bom gosto pela perfeição 
dos seus retábulos, e pulpitos lodos de talha dourada. 

Nos seus suburbios estão as duas enfermarias, ou Hospi-
cios dos Religiosos reformados de S. Francisco; hum de 
S. Boaventura da Provincia da Conceição, outro de S. José 
da Provincia da Piedade. Este ultimo, obra nova, e que ainda 
está por acabar, dando bem a conhecer o asseio e perfeição 
dos filhos desta Seraphica Familia. Consta mais esta Capita-
nia de 44 Frcguezias, que movido de seu pastoral cuidado 
mandou erigir pela distancia dos rios o em tudo Excellen-



lissimo Sr. D. Krei Miguel de Bulhões, para o que. concor-
reu com não pequenas esmolas, e opportunos subsidios. 

Tem huma boa casa de Camara com a cadea da cidade 
por baixo, feita a diligencias e actividade do Governador e 
Capitão-Gcneral, que então era Francisco Pedro Gorjão, e 
do Ouvidor geral Luiz José Freire. Anda-se agora renovan-
do o Palacio dos Governadores do Kstado, por mandado do 
Excellentissimo Bispo Governador interino, a que deu prin-
cipio no anno de 1676 o Governador Pedro Cezar de Mene-
zes, e depois acabou seu successor Ignacio Coelho da Silva, 
em boa paragem, e na melhor praça desta cidade em pro-
porção o grandeza adequada ao dislincto caracter do go-
verno. 

Pretendeu depois o Governador Chrislovão da Costa Freire 
Senhor de Pancas, fazer novo palacio na praça da Matriz, 
com intento de ficar o antigo para hospital dos soldados; 
mas depois de estarem já as paredes pelas vigas, julgou seu 
successor Bernardo Pereira de Berredo (o com acerto) se 
não devia largar o antigo pela melhor commodidade do 
sitio em que se achava fundado. 

Do que estava principiado fez Sua Magcslado mercê ao 
primeiro Bispo D. Frei Bartholomcu do Pilar, para palacio 
Episcopal, que se havia de acabar á custa da sua real fazen-
da, mas até ao presente ainda se vè no mesmo estado em 
que o deixou a sua primeira fundação, com algum prejuízo 
a que o reduzío a voracidade do tempo. 

Acha-se ao presente esta cidade cnnobrecida de muito e 
bons edificios, com algumas das suas ruas calçadas pelo zelo 
e diligencia do Desembargador Juiz de Fóra João Ignacio de 
Brito. Finalmente está esta capital do Pará muito diversa a 
respeito dos annos anteriores, assim no ecclesiastico, como 
no politico, militar e económico. 

A abundancia das frutas da terra he quasi de todo o anno. 
entre as quacs tem o ananaz o primeiro lugar no cheiro e 
sabor. O clima já foi mais sadio aos seus habitantes, sendo 
agora mais ordinarias as doenças, que em outro tempo se ex-
perimentavãocomo raras. He finalmente esta cidade de muito 
importante commercio, porque todo o cacáo, salsaparrilha, 
arroz, café, couros e madeiras, que vão para o Beino são 
tirados de suas terras e sertões: porque do Maranhão só se 
exporta pannos, solas, arrozem abundancia, couros, algumas 
madeiras, c o ouro que lhe entra da capital do Piaguy. Mais 
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pollera dizer se não receiam embaraçar-me com noticias 
que poderão dar algum trabalho ao historiador, que as qui-
zer fazer publicas pelo heneado da estampa, porque a mim 
só me basta tratar de tempos totalmente despidos de receio 
como cousas menos sujeitas pela sua antiguidade aos mor-
sos da inveja, e á rigorosa critica dos Aristarcbos. 

Baste por agora o que temos dito para se chegar no conhe-
cimento do muito que tem avultado esta nobilíssima ca-
pital e cidade deBethlem do (irão-Pará, onde se pôde passar 
a vida com muito pouco gasto (fallo do tempo em que isto 
escrevo); porque hum alqueire de farinha, que he o pão da 
Ierra, não passa de hum cruzado, excedendo quasi em dobro 
á medida de Portugal ; huma libra ou arrátel de carne de 
vacca não sobe nunca a 8 réis, c quando muito 10 réis, o 
lambem com pouco custo da natureza, porque nem os seus 
frios molestão, nem as suas calmas affronlão muito, nem se 
crião piolhos, pulgas ou persevejos (exceptuando os mos-
quitos), que inquietem o somno e molestem o corpo. Todas 
estas conveniencias olferece esta nobilíssima cidade, e quasi 
o mesmo a do Maranhão. 

3A 



CAPULLO 11. 

DA-SI: HUMA BREVK NOTICIA DAS MAIS CAPITANIAS DÉSTÉ 

ESTADO. 

A primeira e mais antiga depois da do .Maranhão e l'ará, 
foi a do rio Gnrupy; porque a expensas do primeiro Go-
vernador do Estado Francisco Coelho de Carvalho se tinha 
fundado nelle huma povoação, em que estava também a 
grandiosa aldèa de que forfio seus primeiros Missionários 
os Religiosos da Companhia, que nella tinhão Igreja, e resi-
dencia com tres corredores em quadra, que fechavão com a 
mesma Igreja: onde depois assistirão por pouco tempo os 
poucos Padres que tomarão a primeira lição de Theologia, 
sendo o primeiro Lente de toda a Missão o Padre Salvador 
do Valle, que era o Missionário da dita aldèa, e que do 
Brazjl, donde era natural, tinha vindo ao exercício destas 
novas reducções, largando para isso as cadeiras da sua Pro-
vincia. 

Assim o achei escripto entre outras noticias do nosso car-
torio do Pará. 

Depois seus moradores, pouco agradados da extensão, c 
qualidades das terras, se mudárão para o bello silio do 
Cuáétê ('), onde fundirão a nova villa, de quem aquella Capi-
tania tomou o nome, extincto o antigo que antes tinha. 

No Gurupy porém se conservou sempre a aldea, que por 
muitos annos foi da obrigação da Companhia, que depois 
a largou por justas causas. 

Hoje se acha reduzida a numero muito diminuto, e muito 
diverso da sua primeira grandeza. 

A Capitania do Cuàeté, de que foi Donatario o Excellen-
tissimo Portciro-mór (*'), se foi augmentando com huma gran-
diosa aldéa da nação Apotianga, que do Peréá passou para 
a dita villa com o seu Missionário, que os tinha descido, o 
nosso Padre Rento Alvares; sendo Capilão-mór e lóco-Tc-

(■) He actualmente a cidade de Bragança; 
(") José de Mello e Sou¿,i. 



Dente por parle ilo Donatario íòâo dfl Herrera da Vqpse&t, 
c dos mesmos moradores que passarão do Gurupy se for-
mou a villa. 

Tinha além do Capitão-mór, Senado, Vigário, e Matriz 
com a Igreja dos aldeanos, e residencia dos nossos Mis-
sionários: hoje porém se acha ao senhorio régio com di-
versa economia politica o militar, em razão da total mu-
dança ilas cousas do Estado, cuja noticia perlence á rigorosa 
chronologia de tão portentosos tempos. 

Buscando a Cidade do Pará, se segue a villa da Vigia. 
Dera o Sereníssimo Senhor U. João IV faculdade a Jorge 

Gomes Alemo, homem de negocio e de grandes cabedaes, 
para fundar huma villa na Capitania do Pará. 

Depois de lhe dar principio coin o nome de Vigia, quebrou 
no negocio, c não podendo contribuir com os muitos gastos, 
para acabar o começado, a deixou tão pouco avultada, que 
ivduzíndo-a a melhor fórma o Governador e Capitão Ge-
neral Gomes Freire de Andrade, fez com que ficasse per-
tencendo ao real dominio. 

Tem bons ares, e he muito farta de peixe e mariscos, 
ainda que a sua situação, por estar em terra rasa, he nota-
velmente alagada. 

Tem Senado, Capitão c Sargento-mór da Ordenança. 
Conservão nella os reverendos Religiosos do Carmo hum 

Hospicio, o outro os reverendos Religiosos das Mercês. 
Tem de mais os Padres da Companhia huma grandiosa 

Igreja, com principio para fundar hum Collegio por con-
cessão real do Fidelíssimo Senhor D. João V, de eterna 
memoria.-

A sua Matriz arruinada se erigió dos fundamentos por 
ordem do Excellentissimo e zelosíssimo Prelado o Senhor 
D. Frei Miguel de Bulhões, que com particular activi-
dade tem promovido a sua factura, e se acha ao presente 
muito adiantada esla obra, formando hum bonito e asseiado 
Templo de pedra e cal, dedicado a Maria Santíssima de 
baixo do suavíssimo titulo de Nossa Senhora de Nazareth. 
He Imagem de Stimma veneração para aqü'eUes, e lodos os 
mais moradores da Cidade do Pará, com hum tal respeito 
e devoção, que são continuas as romarias, obrigados da 
singular virtude de seus admiráveis prodigios. 

Fronteira quasi á Cidade do Pará da outra banda da sua 
a'fjá e b -n espíe osa bania fica a Capitania e Ilha Grande 
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de Joannes, ou lepra dos Sacácas, por ter huma grandiosa 
aldèa desta nação ("), gente ladina, e bcni industriada, que 
em outro tempo foi do cuidado dos Religiosos da Compa-
nhia, como também os mais que se fundarão pelo /.elo do 
grande Padre Vieira ; que depois passarão para os reve-
rendissimos Capuchos da Provincia de Santo Antonio, assim 
como Indas as dos Aroães e mais nações que os ditos 
reverendíssimos depois fundarão. 

Além destas se achão também duas dos Religiosos da 
Provincia da Conceição, no sitio das Mangabeiras e Goyana-
zes, com hum Hospicio c aldèa no Cayã (*"), c outra mais da 
Conceição (*"), tudo no recinto da mesma Ilha, em toda a qual 
se admirão as maiores e mais dilatadas campinas, que tem 
o Estado para as criações do gado vaccum e cavallar em 
huma quasi maravilhosa producção. 

Tinha Capilão-mór lóco-Tenente, que era do Donatario, o 
Rarão da Ilha Grande (ao presente Visconde de Mesquitéla). 

Hoje também como as mais Capitanias se acha incluida no 
dominio e jnrisdicção real. 

O Excellentissimo D. Frei Miguel de Bulhões; zelosíssimo 
Prelado dcsla Diocese, lho mandou erigir Fregnezia no anno 
de 1758 no lugar da Cachoeira, para commodidade e bem 
espiritual dos muitos moradores, que na dita ilha se achão 
situados com seus gados e fazendas. 

Paia a parte ou ponta do Cambú está hum famoso pes-
queiro de tainhas, que rende muitos mil cruzados á real 
Fazenda, e he o melhor soccorro de peixe, moura e secco 
que tem os moradores do Pará. 

No seu maior comprimento de Nordeste Sudoeste tem 
esta ilha cincoenla leguas ; na sua maior largura, que corre 
Leste oeste, se contão trinta o oito leguas. 

Deixando a cidade, e navegando pelo rio acima do Mojú, 
passado o Jgarapémirim, se enfia na Capitania do Caamulá, 
dislanfe vinte e oito legoas do Pará na boca do rio Tocanlins 
ao poente, que foi do Donatario Francisco de Albuquerque, 
com a villa do seu mesmo nome, chamada Santa Cruz da 
Caamtitá. 

Tem Capitão-mór, Senado e a Matriz com hum Hospi-

(') Hi' presentemente a povoação de Salvaterra, 
(") He presentemente a villa de Monsanís. 
'"'! He preséftlertientc o líigat ile Condeixa.* 



cio dos Religiosos Mercenarios: hoje porém pertence ao real 
dominio. 

As aldeas desle districto forão fundadas pelos Religiosos 
da Companhia, donde passarão para o cuidado dos Reve-
rendíssimos Filhos da Santa Provincia da Piedade. 

Cargando a villa de Caamutá se vai buscando o Tajiptirú, 
por onde o rio das Amazonas desce e se comrnunica Nortc-
Sul com declinação para o Sueste com os rios Cuanapii, Pa-
Cajá, Jacundá, e Tocantins, que todos correm do Sul para 
o .Norte, cujas aguas, parte formando a bahía do Marapatá, 
se estendem pela costa de Mortígúra ('), por onde também 
sabem ao mar alto: parte desaguando pelo Igarapémirhn. 
se vão ajuntar com os rios Mojú, Acará, Capim, e Cuamá, 
que lodos juntos com caudalosa corrente formão a grande 
bailia ou barra da Cidade do Pará, que alguns com muito 
poucõ fundamento dizem ser huma parte da grande boca 
do famoso rio das Amazonas, que só neste sentido se lhe 
pôde dar a largura de oitenta e mais leguas. 

Do Caamutá até o Gurupa, que também he Capitania de Sua 
Magestade, se contão sessenta e seis leguas alé o lugar onde 
se acha a fortaleza sobre huma ribanceira do rio das Amazo-
nas, de taipa de pilão e pedregulho, que he das mais an-
tigas do listado, onde também se acha hum Hospicio dos 
Religiosos da Provincia da Piedade, que a expensas da sua 
lieal Fazenda lhes mandou fazer o Sereníssimo Senhor liei 
D. Pedro II, de saudosa memoria, lendo anles largado 
aquello sitio os Religiosos do Carmo pelos inconvenientes 
que então experimentárão. 

He Fortaleza de registo com Capitão-mór o soldados, e 
das de maior conveniencia desle grande rio pelas muitas 
drogas do sertão que senhorèa. 

Defronte do Curupá para a banda do Nortè fica a Capi-
tania que foi de Rento Maciel Parente, e hoje he do domi-
nio regio, onde ao presente se acha fundada a grande 
villa de S. José do Macapá. 

A maior parle dos seus moradores são llhéos da Graciosa, 
mandados vir para a povoarem á cusla da sua Real Fazenda 
pelo Fidelíssimo Senhor Rei D. José I. 

Tem hum regimento de companhias ligeiras, a que cha-
mán do Macapá, com todos os ofíiciàès competentes, que 

(') Actualmente yjlla il" Conde, na margem oriental do ri" Tocantins. 
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podérião fazer daqúella Capitanía boma das mais respeitáveis 
forças do Estado. 

Xcha-se fronteira a esta villa a Ilha de Santa Anna rom 
huma aldèa do serviço dos moradores e mais presidio; a 
maior parte gente descida pelo celebre sertanejo Domingos 
Porlilho. 

Correndo do Gurupa doze leguas rio acima das Amazonas, 
desemboca nelle ao Nascente o rio do Xingu, cuja Capitania 
foi dada por Sua Magestade no anno de 1081 a Gaspar de 
Abreu e Freitas. Não pude averiguar as causas por que 
não sortio elTeito esta doação real. 

Neste rio se achão ao presente tres aldeas chamadas Ita-
curuçá, Piravery e Aricará f), dos Religiosos da Companhia, 
fundação sua, conio lambem a aldèa de Caveaná (") dos Reli-
giosos da Provincia da Piedade. Da parte do poente, acima 
de Gurupá. fica o Forte do Paru ("'), com official e soldados, 
senhoreando a melhor salsaparrilha do Estado qual a que 
se descobre por todo este rio. 

Até aqui me pareceu devia tralar com mais alguma dis-
lincção destes lugares, por estarem comprehendidos no 
numero das Capitanias, o como taes sujeitas á esta capital 
do Pará, de quem desejáramos dar mais ampla noticia, a 
não exceder a sua grandeza os curtos e toscos rasgos da 
nossa penna. A seu tempo fallaremos das muitas aldêas que 
fundarão, nações que reduzirão, trabalhos que padecerão e 
o muito que trabalharão os filhos do fervoroso Patriarcha 
Santo Ignacio por todo o rio das Amazonas (do qual dare-
mos primeiro huma descripção geographica), sendo muitos 
os que nesta conquista derão gloriosamente as vidas no 
serviço de Déos e do seu Rei. 

Por agora quero acabar este capitulo com a breve noticia 
das armas com que se ennobreceu em seus principios esta 
¡Ilustre cidade, que devendo estar gravadas em mármore, 
para eterno monumento da sua grandeza, apenas as encon-
trámos, depois de muito estudo'e diligencia, em hum dos 
antigos escriptos do nosso cartório do Pará, que também 
os papeis são bronzes em que se perpetuão as mais plausí-
veis e illustres memorias. 

(') Estes tres lugares são hoje as villas de Oeiras, Pombal e Souzel. 
(") Teve posteriormente o nome de Rcbordello, na ilha de Caveaná. 
("') Fie hoje a villa de Almririm. 
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Forão pois as armas da cidade de Ilethlém do Grão-Pará 
hum escudo grande esquàrtéládò, de huma parte do qual, 
em campo azul, se via hum castello de prata, e nelle hum 
escudo de ouro com as Quinas de Portugal, pendente de 
um trancelín! de pedraria. Em cima do castello, de ambos 
os lados, saluão dous braços : hum, offerecendo hum ceslo 
de flores, com a inscripção por baixo— Yercat (Btèrhufti —: 
em outro, hum cesto de frutas com a inscripção — TiMus, 
lalcnl— ; do outro lado, em campo de prata, hum sol retro-
grado, correndo do poente para o nascente, e a inscripção 
— Redior curti retrpgraãus —; e logo outra — Nequáquam, 
mínima est —, com um boi e uma mula por baixo, olhando 
para o mesmo sol. 

A intelligencia destas armas quero deixar aos curiosos e 
sabios leitores, por nos parecer já tempo de continuar o 
fio da Historia pelo que diz respeito á primeira entrada da 
nossa Companhia neste vasto terreno do Pará e rio das 
Amazonas. 



CAPITULO 111. 

ENTRA NO PARÁ O PADRE LUIZ FIGUEIRA , PARTE DEPOIS 

PARA O REINO A BUSCAR OPERARIOS DA COMPANHIA PARA 

ESTA TÃO GRANDE SEARA , E VOLTA PARA I) MARANHÃO 

COM HUMA GRANDIOSA MISSÃO. 

Já dissemos no Cap. III do Liv. II o grande fervor em 
quê ardia o abrazado espirito do Padre Luiz Figueira, para 
soccorrer as muitas almas que morriao no gentilismo cm os 
vastos e impenetráveis sertões do vastíssimo rio das Ama-
zonas. Bem quizera a sua grande caridade remediar a todos, 
se assim como lhe sobejava vontade lhe não faltassem os 
meios para por por obra, entre o limitado de suas forças, 
huma conquista espiritual, tanto do agrado de Déos e tão 
profícua ao augmento do Estado, pelas novas réducções com 
que o podia engrandecer em beneficio dos moradores da 
Capitania do Pará. 

Quando já se vio mais desembaraçado, do muito que leve 
a fazer no Maranhão, communicando primeiro estes ardentes 
desejos com seu amigo e bemfcitor, o Governador e Capitão-
General Francisco Coelho de Albuquerque, como já tocámos, 
approvando-os e promettendo-lheeste sua ajuda, partió na sua 
companhia para o Pará, em Maio de 4636, que foi o ultimo 
da vida e governo de tão esclarecido heróe ; cuja memoria, 
se foi então saudosa para todo o Estado, se faz agora eterna 
na nossa Historia para o nosso agradecimento. 

Quatorzc annos depois que chegou á cidade do Maranhão 
linha gasto o tempo o Padre Luiz Figueira no laborioso 
exercício da salvação das almas dos Indios e dos Portugue-
zes daquella capital, discorrendo de umas para outras parles, 
com tão agigantados passos, que, sendo hum só, valia por 
muitos operarios; e sem mais companheiros que os dous 
fervorosos Sacerdotes, Benedicto Amodei c Lopo do Couto, 
corria as aldeas, assim da ilha como da terra firme, com 
tanto cuidado c prompta diligencia, que parecião assistidas 
de urna Provincia inteira, abrangendo a lodos o seu grande 
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Zelo c soccorrcndo aos mais necessitados a sua fervente cari-
dade. Erão homens por natureza, porém seraphins no abra-
zado de suas palavras, Chorubins na explicação dos.Mystcrios, 
e Anjos velozes na distribuição dos passos com qué multi-
plicavão tão remontados gyros. 

Chegou Analmente ao Pará o Padre Figueira sem mais 
outro Irem, que os sustos da viagem, e os incommodos desta 
ainda pouco seguida navegação. Ilospedou-se em hum Hos-
picio então dos excmplarissimos filhos de S. Francisco da 
provincia de Santo Antonio, experimentando no caritativo 
trato destes edificativos Religiosos carinhos de Irmãos e ve-
nerações de homens de Deos; como quem media os respei-
tos pelas virtudes, sendo já tão notorias, como admiradas 
as deste apostólico .Missionário, c venerável Servo do Senhor, 
motivo por que lhes consagra a nossa Historia repelidos 
obsequios de eterno agradecimento. 

Prinieiró que tudo cuidou no remedio das almas daquelles 
moradores, sendo-lhe preciso puxar por toda a sua natural 
eloquência, para desde o pulpito lhes afeiar a injustiça dos 
cativeiros (habitual peccadò em que tropeçarão sempre 
suas consciências), até abl andar com a valentia de seu espi-
rito aquelles corações tão licenciosos na vida, como endure-
cidos no depravado dos costumes. Era incansável o zelo 
com que se oppunha aos vicios, e reprehendía os neceados; 
e como era respeitado, não só do Governador, senão dos que 
vião o puro procedimento de sua exemplar vida, era notável 
o fruto, e conhecida a emenda daquelle povo ; que por falta 
dc Pregadores, que lhe evangelisassem a paz c bens da 
alma, vivia cego, sem ainda lhe repontarem, como devia ser, 
as luzes da Divina Graça. 

No mesmo tempo em que cuidava na reforma dos Por-
luguezes, não se descuidava, apezar das maiores fadigas, em 
traçar o modo como havia de acudir a tantas e tão desam-
paradas Christandades, que por falta de Missionários que os 
instruíssem tinnão da fé o nome, de seus mysterios a igno-
rancia, e da lei que professavão pouco ou nenhum conheci-
mento. Estas as lanças com que o desamparo feria o com-
passivo coração deste fiel Servo do Senhor. 

Quando porém se vio já mais desembaraçado dos conti-
nuos exercícios dc seus ministerios, humas vezes no pulpito 
com a persuasão, outras com admirável paciencia no con-
fissionario, ou já consolando a tantos desamparados nos car-

26 
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ceros, ou já assistindo a tantos enfermos na sua mesma cama, 
ou filialmente moribundos no ultimo risco da vida, .sem 
outro allivio, nem descanso que o mesmo trabalho, com que 
de huns passava a soccorrer outros necessitados: tanto de 
si esquecido, quanto dosmiseraveis lembrado, e dos afilíelos 
compassivo, com pasmo c assombro dos mesmos morado-
res, vendo em tão penitente e debilitado corpo tão grandes 
e vigorosas forcas, c cm huma só alma tão vivo c multipli-
cado espirito 

Determinou tomar á sua conta visitar as aldeas que es-
tavãn menos distantes da cidade, para que na falta de pasto 
da Sania Doutrina não experimentassem tão visível desam-
paro aquellas almas: e como era insigne no idioma dos Ín-
dios, escreveu tão claros c breves compendios, pelos quaes 
lhes explicava os mysterios mais recônditos da nossa fé, 
que os aldeanos além de ouvir com gosto, aprendião com fa-
cilidade, quanto por cllcs o caritativo Padre lhes ensinava: 
e como ao mesmo (empo não podia acudir a todos, instruio, 
qual outro Xavier, catechistas, que na sua ausencia fizes-
sem todos os dias repetir as orações o explicação da doulri-
na, assim aos meninos c meninas, como aos mais provectos 
na idade, para que fosse hum mesmo ensinar c aprender 
dc lodos 

Era nolavel o fruto com que o bom Padre via reverde-
cer aquellas mirradas plantas pela ignorancia e esquecimen-
to próprio, por falta do orvalho da divina palavra, que era 
o mesmo que a necessidade que padocião de operarios; e 
qncrendo-lhcs fosse mais suave o jugo ria lei que professa-
rão, lhes compozem devolas canções pela sua mesma lingua, 
com (pie havião dc louvar a Déos, c sua Mãi Santíssima, 
aos Anjos c Santos do céo; c para melhor os altrahir com a 
melodia do canto, elle mesmo tomava o trabalho de ensinar 
os innocentes dc melhores vozes, para na sua boca aperfei-
çoar os louvores divinos com maior fruto. 

Assim corria, c assim discorria de humas para outras al-
dèas este anjo nos passos veloz, andando em hum continuo 
gyrdí sem outro descanso que o que lhe restava de algumas 
poucas horas da noite, e sem mais consolações que as dc 
(pie abundava o seu espirito tão opprimido de trabalhos, 
como allenuado de penitencias, por ver voar ao céo tantas 
almas, ou já no estado da innocencia, ou já no da morte ar-
rependidas. 
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Poneos mezes gastou nestes apostólicos exercícios este in-
fatigável operario, porque o seu destino por então o trou-
xera ao descobrimento da Gentilidade do famoso rio das Ama-
zonas; mas para que a sua vinda por transeunte não fosse 
causa de seseccarem as plantas que com tanto suor do sen 
rosto tinha regado, instruio os mesmos catecliislas no 
modo de baptisar. nos casos que a necessidade perinilte, e 
de como os havião de animar no ultimo perigo da vida ; e 
aos já ebristãos a bem morrer com fervorosos actos muito 
próprios daquctla hora> até por ultimo lhes repetirem muitas 
vezes os dulcíssimos nomes de Jesus e .Maria. 

Isto assim ideado, c melhor promovido para o bem de 
Ião desamparada Ghrislandade, já no fim do anuo de 1636 
partió o fervoroso Missionário para Gurupa*, onde não 
fez pequeno serviço a Déos e fruto ás almas dos morado-
res, que se não tanto como os Índios, pouco menos se po-
díSo considerar desamparados. 

Passados alguns dias, que empregou todos cm praticar c 
ouvir de confissão aos Portuguezcs, sabendo do muito Gen-
lio que oceupava o rio do Xingu, que na distancia de doze 
leguas do Gurupá pagava, como os mais, ao das Amazonas o 
grande tributo das suas aguas, c dando-lhe os moradores 
vizinhos seguras noticias das varias nações que o ha-
bitarão, e entre ellas alguma da língua geral em que o Padre 
era eminente, despertarão aquellos tão vivos desejos no 
animoso coração do Servo de Dè'ps:, (pie assentou logo com-
sigo dc os buscar, c dar principio por este braço á espiri-
tual conquista do demais corpo ; e como na demora vivia o 
seu espirito violento, coma maior brevidade de ajustar canoa 
e remeiros até o lançarem na primeira povoação de barba-
ros, porque firmemente esperava em Deos os reduziria á 
vida enrista o a huma menos barbara politica; apostado ou 
a morrer na empreza ou a conduzir aquellas ovelhas ao re-
banho de Christo. 

Era imperterritoo Padre Figueira ememprehender grandes 
cousas, c onde era maior a difficuldade abi empenhava 
mais a valentia do seu animo. Partió finalmente para huma 
Missão tão incerta, como difficil, sem outra companhia para 
sua defesa que os poucos Indios, que a caridade de alguns 
Pórtuguezes lhe offerecêrão para o seu transporte, nem 
maior Irem que hum altar portátil, nem outro viatico que 
a confiança em Deos, dc que lhe havia de prosperar huma 



expédiçSo tanto do seu serviço, c em'que o seu mais vivo o 
oflicaz desejo era ver aquello (¡cutio, se não lodo, ao menos 
parle reduzido ao gremio da Igreja e vassallagcm da Corúa 
portugueza. 

Todo abrazado ncstc divino fogo, qual outro Xavier na 
India, navegava este insigne Argonauta não em busca do ve* 
lociriq de ouro, mas sim com o intento dc desentranhar da-
quellas brenhas as preciosas margaritas de tantas almas, 
para comprar as quaes tinha elle despendido tantos cahe-
daes dc virtuosas fadigas, e punha agõra em risco a própria 
vida, offerecendo-se a dar por ellas o cuslosissimo preço 
de seu sangue. 

Chegou (malmente depois de alguns dias dc viagem ao 
desejado Polosi de lanías e tão apreciáveis riquezas. Topou 
com huma populosísima aldèa, não muito distante de hum 
lugar, arpie os naturaes derão o nome de Tabpinimá. Admi-
rados ficarão aquclles barbaros, quando virão nas suas 
terras ao novo Missionário tão pobre e humilde, sem mais 
armas que o breviario em huma o o bordão em outra mão, 
sem mais companhia que a do seu GhriStO, que levava ao 
peito, c os poucos romeiros, que o transportarão na canoa. 
E como Deos, que lhe guiava os passos, era o mesmo que 
agora movia os corações daquelles Gentios, de tal sorte se 
forão agradando da suavidade das palavras, com que o Padre 
lhes fallava na lingua geral (que para elle eia nativa, c para 
os índios não era nova, embora menos usada na sua nação), 
que attrahidos dc tantos carinhos, sabendo o desinteressado 
da sua vinda, renderão logo a fereza dos genios ao bellissimo 
agrado do seu novo hospede: tanto assim, que em breve 
tempo se fez senhor de torla aquella povoação, com hum 
dominio tão suave nas vontades de seus moradores, que con-
fiado em Deos com tão manifesta ajuda da sua protecção, 
despedio os índios c a canoa, c se deixou ficar entre aquellos 
infiéis, ou a morrer na conquista, ou a conqnistar-lhes as 
almas para o Senhor de tão dilatada seara, fiando c com-
mettendo aos acertos da Divina Providencia, esta, ao parecer 
dos prudentes, temeraria, sobre arriscada resolução. 

Levava o Padre comsigo alguns premios dos que mais 
estima esta pobre gente, c depois de os ter com elles obri-
gado, e totalmente reduzido ao seu partido, não ajudando 
pouco a seus santos intentos a grande caridade, com que 
lhes assislia nas suas enfermidades: o amor e carinho, com 



que IhesafTagava os seus Qlliinhps., iodos estesos mais pode -
rosos aitractivos da sua barbaridade, e cm que o nosso 
Missionário era insigne, por ler sido discípulo c companheiro 
do grande meslre o venerável Padre Francisco Pinto, fez logo 
COm o Principal, que mandasse levantar Igreja, para hella 
lhes ensillaros mysleriosdafé, que lhes vinha annunciar para 
se fazerem filhos de Deos, c por isso senhores de lodos os 
bens do Oco, que elle lhes assegurava, se recebessem pri-
meiro o Santo Daptísmo, por meio do qual ficarião as suas 
almas livres do cativeiro do diabo. 

Que a esle íim os viera buscarás suas terras, c largara 
pai, mãi c parentes, ea sua mesma Patria, sem mais inte-
resse que o bem c salvação das suas almas, que crío as dro-
gas que pretendia tirar dos sertões. Pasmados os (¡cutios 
cada vez mais entranhavão o Padre nos corações, e para 
melhor lhe fazerem o gosto, com a maior brevidade levanta-
rão Igreja e casa de vivenda pela direcção do mesmo Padre. 
,lá mais saboreado com os bem succedidos preludios da sua 
Missão, levantou o seu altar portátil, econvidou logo a todos 
a que viessem com seus filhos a receber o pasto da sania 
doutrina, o que depois se continuou quotidianamente, cnsi-
nando-lhes as orações, c explicando-lhes os mystcrios pela 
phrase da mesma lingua. 

Assim foi pouco a pouco dispondo os adultos para o baptis-
mo, e aos mais rudes: inslruindo-os de sorle que podessem 
ao menos recebe-lo com fruto na hora da morte, exercício 
cm que ganhou para Deos muitas almas, além dos muitos 
innocentes, que pela graça dc tão ellicaz Sacramento voárão 
ditosamente para o Céo. Assim remunerava Deos a seu fiel 
servo os grandes trabalhos, que abraçara por sen amor, 
adoçando-lh'os agora com a abundancia de tão santas e es-
piriiuaes consolações. 

Era copioso o fruto, e abundante a colheita de tão immen-
sa seára, na qual as forças de hum só operario, que a Pro-
videncia milagrosamente conservava para remedio de tantas 
almas, não erão bastantes a recolher nos celleiros da Santa 
Igreja os grãos escolhidos de tão madura messe. 

Clamava a Deos o fervoroso Missionário por mais obreiros, 
sabendo das muilas c varias nações, que habílavão pela dis-
tancia daquelle rio, ede que apenas elle podia acudir a huma 
só povoação, sendo esta tão populosa, que delia se vicrão 
depois a formar ires das mais numerosas. Nestes santos o 



semelhantes exercícios se foi ocçupando o bom Padre Lote 
Figueira por espaço dc alguns mezes cm que esteve com os 
seus amados Xinguenses; até que melhor informado das mui-
tas nações que innndavão aquellos sertões, sendo de hum 
animo tão agigantado, esmoreceu, e se suffocou seu grande 
espirito, entrando logo na idéa de ir em pessoa buscar ope-
rarios, que podessem acudir a tão grande gentilismo, c sup-
portal' o peso de tão immensos trabalhos, a que seria precisa 
para o remedio a mais numerosa Provincia. 

Huma das maiores dilliculdades para assim o empré-
hender era largar os seus neopbitos, licando ainda mais 
dfflicil o consentirem estes no seu regresso, embora com 
o pretexto do seu maior bem e proveito espiritual. Gomo 
porém era dotado de huma singular energia, e da sua 
ida a Portugal lhe havião precisamente resultar não pe-
quenas conveniencias, tanto soube dizer, e lambem os 
soube persuadir, que apezar da summa repugnancia, que 
sentião de perder a hum tão solicito e amoroso Pai, con-
vicrão cm que lhes fosse buscar outros muitos Missio-
nários, para que na boa companhia dc seus Irmãos 
vivessem como filhos de Deos na boa paz e socego das já 
reduzidas nações. 

Instruidos muito bem os catechistas que havião ficar 
em seu lugar, e prompto já tudo o mais que julgou ne-
cessário para a sua viagem, partió para o Gurupa entre 
as muitas lagrimas dos seus lilhos espiriluaes, que bem 
moslravão nas vivas expressões do seu sentimento o não 
havião tornar a ver nas suas terras. 

Com os olhos arrazados em lagrimas notavelmente saudoso 
navegava o fervoroso Padre até chegar ao Gurupá, donde 
passou para o Pará, edeste para o Maranhão, onde foi rece-
bido de seus amados companheiros com demonstrações do 
maior gosto e inexplicável alegria, por terem a hum varão 
tão santo, a quem respeitavão superior, c do quem experi-
menlavão carinhos de amoroso Pai. Propòz aos Padres a 
causa da sua vinda c dos intentos da sua ida a Portugal, que 
era buscar operarios que podessom acudir ao ultimo reme-
dio de tantas c tão desamparadas almas, para não correrem 
risco os frutos irmumeraveis daquella dilatada seara, e se 
perderem por falta de obreiros, ou de se frustrarem os lan-
ços por falta de companheiros que puxassem as redes, 
que certamente se romperião coma innumeravel captura de 
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laníos peixes. A todos pareceu bem esla virtuosa resolução, 
que poslo os privasse do carinhoso trato de tão excellenle 
varão, como os seus intentos tendían também á maior glo-
ria e serviço dc Deos, de boamente cederão a conveniencia 
própria ao remedio alheio c salvação do próximo. 

Achava-Se no porto da cidade de S. Luiz a não que havia 
partir para o Reino, e chegado o lempo do embarque, en-
tregue primeiro o governo da casa ao Padre Lopo do Couto, 
sobrinho do Capilão-mór que governava aquella praça, sabio 
pela barra lora no lim já do auno de 1637; com não pequena 
saudade de quantos o respeitavão, como homem de conhe-
cida virtude, e dc seus amantíssimos Irmãos, a quem tanto 
recomniendára o cuidado c assistência daquellas Christan-
dades. 

Assim ia navegando com a idea formada de huma gloriosa 
Missão, todo entregue ás mãos de Deos, c inconstancia 
dáquélles mares, que agora mais que nunca se lhe mos-
trarão benignos, como favoráveis os ventos, que coin feliz 
navegação o pozerão no porto da cidade de Lisboa. 

Seja-mo licito e permitlão-mc os leitores o seguir a este 
apostólico varão alé a sua ditosa morte, visto não lermos a 
fortuna dco tornar a ver depois da sua ida a Portugal, como 
mostrará o capitulo seguinte: embora alteremos em parte a 
precisa e rigorosa chronologia dos anuos. 



CAPITULO IV. 

CONTÍNUÃO-SE OS VAHIOS SUCCESSOS DO PADRE LUIZ 

FIGUEIRA ATÉ Á SUA MORTE. 

Chegado a Portugal o nosso heró-e, passou logo á corte 
ilc Madrid, onde por bum memorial informou a Magestade 
Gatholica do grande Hei o Sr. 1). Felippo IV; que mandando 
consultar a materia nos conselhos deste Reino, por parecer 
dos ministros mandou passar Provisão ao Padre Luiz Fi-
gueira, para que a Religião da Companhia tomasse á sua 
conta o cuidado de todas as aldèas, assim do Maranhão 
como do Pará, concedendo-lhe como Cráo-Mestre da 
Ordem de GhristO a administração espiritual delias, conforme 
a Bulla do S. Pio V, concedida aos Missionários das con-
quistas. Além desta mandou lavrar segunda Provisão, ou 
licença para podermos fundar Ires Igrejas c casa? nossas, 
onde se creassem sugeitos que assistissem nas aldèas, para 
o (pie concedia lambem annual donativo a sua Real Gran-
deza. 

Contente com tão favoráveis despachos se retirou para 
Portugal o nosso fervoroso Missionário, c contente pisava 
já os abençoados claustros dàqUelIa esclarecida Provincia, 
da qual confiava sahirião os esforçados campeões para a glo-
riosa conquista do portentoso rio das Amazonas, de quem, 
qual outro PJriareo, se contavão tantos braços quantos erão 
os rios que á sua grandeza tributarão o curso de suas 
aguas, de hum dos quaes, com o nome de Xingú, se achava 
já senhor o zelo incansável do Padre Figueira, que por isso 
se pode gloriar de ser elle o primeiro, por onde a Com-
panhia deu principio á sua espiritual conquista na reducção 
á fé dc seus vastíssimos sertões. 

Kntrou pois o Padre a discorrer pelos nossos Collegios, c 
nas praticas que fez aquellas santas communidades, valen-
do-sc da eflicaciada sua innata persuasão, forão tantas e tão 
fervorosas as razões com que persuadió o ministerio dc 
Missionários aos filhos da Companhia, c de seu santo funda-
dor Ignacio, que arrazados em lagrimas, o levados do fogo 
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da caridade do próximo, muitos se offerecérão volun-
tarios á espiritual conquista para que forâo convidados. Mas 
porque a continuação dos estudos impedia por então o 
logro de tão bem fundados desejos, esperou o bom 
Padre que todos os acabassem, para já homens feitos po-
derem empregar os seus talentos na reducção de tanto Gen-
tilismo. Chegado o tempo cm que os vio desembaraçados 
dos seus htterarios exercícios, aptos e expeditos para o 
ministerio apostólico, ajustou hum tão luzido esquadrão de 
soldados dc Chrislo, que bem se podia dizer erão a flor 
dos dous Collegios máximos da Provincia de Portugal. 

O que mais os fazia avultar entre o bcllissimo esplendor 
das letras, era o ornato das virtudes, cm que lodos erão 
consummados, c em que parece levavão os olhos de huma 
tão sabia como religiosa Provincia, que muitas vezes se 
poderá gloriar dos excedentes e avultados sugeitos cm san-
tidade e sabedoria, que tem dado á esta nossa Missão, que 
delia e da do Brazil tem sempre recebido muitos eminentes 
mestres, e muitos fervorosos Missionários. Na viagem desta 
gloriosa Missão seguirei daqui por diante a relação que 
tenho diante dos olhos, a mais apurada, por tratar com 
miudeza dos varios acontecimentos desta derrota. 

Tinha o Padre Luiz Figueira ajustado para Missionários 
do Maranhão a 14 Religiosos (outros dizem 15), porém 
nesta parte sigo os catálogos daquellcs tempos, entre Padres 
e irmãos, quasi todos com os estudos acabados, e que por 
falta de idade não ião já sacerdotes; chamavão-sc ellcs o 
Padre Simão Florim, o Padre Pedro de Figueiredo, o Padre 
Pedro Figueira, o Padre Francisco do Rego, o Padre Bar-
nabé Dias, o Padre João Leite, o Padre Francisco Pires, os 
irmãos Manoel de Lima, Manoel Vicente, Manoel da Rocha, 
Domingos dc Brito, Pedro Pereira, Antonio dc Carvalho c 
Nicolao Teixeira, que com o Superior fazião 15 Missionários. 

Nomeara já a este lempo o Sereníssimo Restaurador da 
liberdade portngueza a Pedro de Albuquerque, Fidalgo da 
sua casa, e natural de Pernambuco, onde se linha distin-
guido na guerra contra os Ilollandezes, por Governador o 
Capilão-General do Estado do Maranhão; mandando-lhe en-
tregar em huma formosa náohum importantíssimo soccorro 
de soldados, c munições para a ultima restauração daquclla 
capital, por saber estavão seus moradores em campanha 
aberta, cm ordem a sacudirem o insolfrivcl jugo da llollanda; 
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e como era Rei ó juntamente Pai dc scus yassallos, desejava 
Vô-los livres de Ião tyrannico dominio. 

Levava também para povoadores alguns cazaes dc Por-
lugal, mas o que mais tinha diante dos olhos o Piedoso 
Principe, era a propagação do Evangelho naquelle Estado; 
e como era notavelmente zeloso do augmento da Santa te, 
recoinmendou logo ao nosso Governador como meninas dos 
seus olhos a luzida Missão, que na mesma náo mandava 
aviada á sua custa, de 15 fervorosos filhos dc Santo Ignacio, 
Superior dc lodos o venerável Padre Luiz Figueira; que no 
agrado e conceito dc Sua Magesladc tinha merecido espe-
cial confiança, com a qual além da confirmação das mercês 
feitas por seu augusto antecessor, lhe entregou cm huma 
Provisão firmada da sua real mão o cuidado de todas as 
gentilidades do Maranhão e Pará, por eslar muito certo da 
virtude, prudencia e letras deste zelosíssimo Missionário, 
com huma consignação da sua real fazenda de 28jj000 an-
anaes a cada hum dos lieligiosos daquella Missão. 

Era esta a primeira qué partia para áquelté Estado, que 
os nossos Padres levárão ao embarque com hum luzido 
acompanhamento, até que entre muitas lagrimas de conso-
lação c santos desejos de os seguir, se despedirão delles, 
quando já se embarcavão para bordo, .lá não faltava mais 
para levar ancora, que o embarque do Governador, que não 
tardou muito, e com a sua chegada se pòz logo a náo em 
termos dc seguir viagem, convidada do favorável vento que 
aos 29 do Abril os lançou pela barra lora. Com ventos de 
servir continUárão a sua derrota, guardando no mar os 
nossos Missionários a mesma boa ordem dos exercícios es-
pirituaes que nos Collegios, a (pie todos acudião ao signal 
da campainha. Parecia a guarnição da náo huma pequena 
villa, porque além dos muitos soldados, constava de varias 
familias, e para evitar as desordens dc hum e oulro sexo, 
era preciso, além da vigilancia do Governador, o muito zelo 
da parte dos Padres, que humas vezes com praticas, outras 
com doutrinas e santas conversações ião dispondo os âni-
mos dos navegantes a viverem entre os termos da cautela, 
tementes a Deos, e em nada escandalosos aos homens. 

Desterrarão-se os abusos da navegação, a liberdade no 
fallar, asjuras, as pragas, e cm huma palavra renovárão-sc 
naquella viagem os roteiros do Grande Xavier, do vene-
rável Marlyr Azevedo , c de outros muitos santos varões, 
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que no mar d erão evidente testemunho da grande santi-
dade i[iie os acreditava por partos legítimos de sen escla-
recido fundador Ignacio e verdadeiros imitadores do seu 
abrazado espirito. Erão frequentes as confissões, quotidia-
nos os tercos e ladainhas da Virgem Senhora, navegando 
aquella nadante povoação como a mais bem disciplinada de 
Portugal : communicando a lodos as luzes da sua doutrina 
t! os elfeilos da sua ardente caridade o fervorosíssimo Padre 
Luiz Figueira, que entre os mais avultava como o sol entre 
os mais astros. Nelle c seus virtuosos companheiros, como 
filhos do seu espirito, receberão os enfermos consolação, os 
fracos forças, os desconsolados allivio, e os sãos exemplo, 
porque para tudo havia muito cabedal dc virtudes e singu-
lar peculio de bons desejos. 

Nesta bella e religiosa harmonia avistarão as Ilhas dc 
Cabo Verde aos 13 dc .Maio, onde se deliverão dous dias. c 
como os ventos erão todos favoráveis, com a maior brevi-
dade chegarão á Linha Equinocial, onde não poderão deixar 
de experimentar os influxos c demoras daquellc clima. 
Doze dias em mar leite esteve a náo sem surgir avante por 
falta de vento, lindos os quaes, forão assoprando tão prós-
peros os geraes, que aos P2 dc Junho descobrirão a pri-
meira terra do Maranhão, e indo correndo a costa de 
longo, monlárão a Coroa Grande até darem fundo na sua 
barra aos 10, com notável alvoroço dos passageiros, que en-
fastiados das continuas alterações do inquieto mar, só appe-
tecem os socegos da desejada terra. 

Surto na barra o nosso Governador, como já cm seu lugar 
dissemos, não sabendo o presente estado dos nossos, man-
dou disparar com acertado accordo alguma artilharia, para 
ver se acudia á bordo quem o podesse informar se eslava 
ou não a cidade em poder dos inimigos. Ao estrondo dos 
tiros se adiantou logo huma lancha hollandeza com gente, 
armada a icconheccr a náo, c foi ella a causa de se mallo-
grar a expedição, que o nosso Capitão-mór Antonio Teixeira 
de Mello tinha feito, mandando logo a tomar falia ao seu 
Alferes João da Paz, o qual, guiado mais pelo capricho do 
seu valor, que pelas ordens do seu Commandantc, que devia 
inviolavclmente seguir, abalroando a lancha, apezar da 
muita resistencia, a rendeu; e sem mais cuidar cm reco-
nhecer a náo, sc recolheu com a presa, como o mais impor-
tantè despojo da sua victoria. 



Ainda quizera esperar a impaciencia do Governador e 
repelir as cargas para ver se com as inanimadas vozes 
daquelles bronzes despertava o descuido sensível dos nossos 
Portuguez.es, porém foi tão forçosa a corrente da maré; que 
furiosamente vasava, que obrigou a embarcação a deseahir 
sobre a ponta de hum baixo, apezar da forte resistencia de 
duas amarras que a sostinhão. motivo por que ao primeiro 
toque da quilha mandou o Governador suspender as an-
coras, e, mareado o panno, saldo com a maior brevidade 
do risco, que já alguns tomavão por infeliz annuncio da-
qUella navegação. 

Com vento feito caminhava a náo buscando a costa do 
Pará, cheios de saudade c dissaboreados do sentimento os 
nossos fervorosos Missionários, vendo pela pôpa aquella 
mesma terra em que desejavão fazer sua primeira entrada; 
porém, conformes á vontade Divina, se accommodárão por 
então com os varios accidentes do mar, esperando da mão 
de Deos o que fosse melhor para o bem das próprias e 
salvação das almas do sen próximo. 

Aos 27 de Junho avistárão a barrado Pará; masantes de a 
acommetterem derão fundo para maior cautela, querendo pri-
meiro reconhecer a terra por não encontrarem nas próprias 
duvidas o perigo. Aos 29, á tarde, convidados pelo vento, 
levárão ferro, e com uma hora, á noite, chegarão quasi aos 
baixos da Barreta, distante da ilha do Sol pouco menos de 
duas leguas, onde a mesma desgraça parece lhes tinha ap-
parelhado o maior risco. Tocou logo cm uma restinga de 
arêa a errante embarcação, e como demandava grande 
fundo, vencendo alguma parte do baixo, o não pôde salvar 
de todo, c foi preciso dar fundo ao primeiro encontro da 
ameaçada quilha. Mandou-se logo dar á bomba, e como a 
agua não era muita e as promessas do piloto asseguravão 
melhor fortuna com a luz do dia seguinte, em que se "poderia 
vencer aquelle baixo, socegárão algum tanto os tristes e 
assustados navegantes; e enlre a esperança o o receio pas-
sárão com trabalho o resto daquella noite, até que ao romper 
da alva entrou a dar a náo, com a força da enchente, tão 
violentos golpes, que aberta em bocas publicou o seu ultimo 
perigo, não sendo bastantes duas bombas c alguns gamotes 
para darem vasão ámuita agua que recebia. Todos ao mesmo 
tempo desmaiarão, pedindo a Deos misericordia, e aos ho-
mens ajuda. Tudo era horror, tudo espanto, afogando-se 



desdo logo naquelles adictos corações a esperança do reme-
dio, que a mesma confosão fazia mais difiiciiltoso. Confessá-
rào-se os que poderão, c os (pie não tiverão lempo so 
absolverão. 

Frão lasliinosos os ais, que as tristes mãis davão com 
os filhinhos nos braços, que incessantemente chora vão, sem 
que os maridos pudessem acudir á aillicção das mulheres, 
que já Unhão abandonado com a certeza do naufragio, es-
perando huns e outros, por instantes, a triste morte. Os 
votos, as expressões do sentimento, o implorar de Deos e 
dos seus Santos o remedio, formava tudo huma vista hor-
rível, huma representação lastimosa. Até para os soccorros 
da alma era a occasião difficjllima pela grande desordem e 
confusão em que huns e outros andarão. 

Os afilíelos Missionários, tirando forças da mesma fra-
queza, a estes animavão, áquellcs conforlavão c a todos 
consolavão, discorrendo de huma para outra parte pelo con-
vez do navio, para que nas antecedencias do susto se lhes 
não antiCipasse mais depressa a morie, que ainda podião 
evitar pelo beneficio dc alguma jangada em que podessem 
vir á terra, que não moslrava licar muito longe do naufra-
gio. Mas taes estavão os tristes miseráveis, que ate dos 
moios que podião servir para os salvar, os fazia esque-
cer a mesma desgraça. Fatal desordem da natureza, em que 
tudo era horror dos sentidos e hum continuo tormento das 
mesmas almas! 

O Governador; a quem os brios de soldado augmentavão 
as forças e influião mais alentados espíritos, acostumado já 
a ver a cara da morte entre os perigos da guerra e o 
estrondo das balas, mandou forcejar para que a náo 
sc encostasse mais chegada a terra, em ordem a fazer 
menos perigoso o naufragio, que via já cm termos de inevi-
tável; porém forão baldadas todas as diligencias, por ter 
neste tempo assentado a quilha no estado da sua ultima 
ruína, faltando-lhc a agua para surgir, onde lhe sobejava a 
terra para sc perder. 

Aqui foi onde os mais valentes desmaiárão ; porque 
quanto mais distantes, mais longe íicavão do soccorro, c 
parecia evidente que a muita distancia em mares tão 
grossos, tão grande perigo ameaçava a náo, como a lancha, 
c esquife, que aos mais privilegiados, quando muito só 
poderião servir de tumba para os lançar mais depressa na 
sepultura de suas aguas. 
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Ainda assim entre as confusões do maior susto teve o 
Governador aecordo para mandar disparar algumas peras, 
com que dando signaos evidentes do perigo, despertasse 
a algum dns mais vizinhos para lhe acudirem com o mais 
prompto soccorro. 

F na verdade não sc enganou no discurso, pelo ter assim 
já decretado a sabia Providencia do Altíssimo, sempre be-
nigno na occasião do maior desamparo, dispondo as cousas 
de sorle, que a este tempo se achasse naquelles mares o 
Capitão Pedro da Costa Favella com duas canoas grandes da 
sua feitoria de peixe, que vendo a náo á banda, o panno 
arreado e as bocas dos canhões gritando, inferió logo erão 
todos signaos de naufragio, dando ordem aos Índios que 
com os remos cm punho forcejassem o que podcsseiu para 
tomar o navio, que ao lempo da sua chegada estava já por 
muitas parles aberto com os repetidos golpes que tinha 
dado na restinga. 

Foi este soccorro tão bem recebido, como desejado, agra-
decendo o Governador com agrado e corlezia a diligencia 
do Capitão Favella ; e porque o tempo dava pressa ao em-
barque mandou logo passar para as canoas as pessoas mais 
necessitadas, como erão as mulheres e crianças; dous re-
ligiosos do Carmo com seu Reverendíssimo Commissario 
c algumas outras que mandou repartir pela lancha e es-
caler, com ordem de irem sempre na esteira das mesmas 
canoas, c que lançada a gente em terra, voltassem com a bre-
vidade que o aperto e caso requerião; porque todo o seu 
empenho era salvar a gente com a repetição do transpone. 

Foi a ordem executada com promplidão e valor: mas 
como os mares erão grossos, pelos ventos serem rijos e 
mais que grande a marezia, não podendo romper huma das 
canoas o embate das ondas, arribou á terra e só pôde che-
gar a bordo a segunda com a lancha e escaler, rompendo 
difliculdadcs a montes, porque montes parecião as ondas 
que sotíre o mar furioso se levanta vão. 

Convidou logo Pedro dc Albuquerque ao Padre Superior 
Luiz Figueira para que com os Religiosos da sua obediencia 
se embarcassem na lancha, lembrado talvez das recommen-
dações do piíssimo Rei sobre aquella gloriosa Missão; porém 
o fervoroso varão, aconsclhando-sc só comos rectos dicta-
tames da sua ardente caridade, não estimando mais preciosa 
a sua, que a vida dc seu afilíelo próximo, cujas almas 
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hiiviãi) precisamente experimentar o mesmo desamparo dos 
corpos, avisou a seus subditos, que os que se quizessem 
énibarcar o fizessem, pois Qlie não obrigava a nenhum a 
seguir outras regras que as do seu espirito. 

Só tres aceitarão o embarque, ou porque derão ouvidos 
á sua fraqueza, ou porque Deos os reservava para diversos 
lins. Farão estes, o Padre Francisco Tires e os Irmãos es-
tudantes Antonio de Carvalho e Nicolao Teixeira. 

Admirado sobre edificado se embarcou o Governador com 
toda sua familia, prometiendo a lodos a volta dos pequenos 
vasos com a brevidade possível ; e na verdade o zelo o pie-
dade de Albuquerque erãp tão conbecidos, que ludo e 
mais se podia esperar da sua generosidade; porém quiz a 
desgraça que na volta que íizerão, apenas poderão de longe 
ser testemunha da submersão da não, relirando-se assaz 
magoados pela fatalidade da desgraça. 

Já a este tempo linbão os desgraçados navegantes for-
mado uma tal jangada feita á pressa, e tão pouco segura, 
que com igual perigo se entregarão a ella cento c vinte pes-
soas, c sobre hum pedaço da coberta sc lançarão oito com 
o nosso Padre Pedro de Figueiredo e o Irmão Manoel da 
Rocha, que os não quizerão desamparar em tão deplorá-
vel conflicto; sete dias e noites boiarão sobre as ondas 
estes miseráveis naufragantes, entregues á discrição dos 
mares o arbitrio dos venios, alé que mortos todos á fome 
e ao frio, vierão finalmente a acabar servindo-lhes as 
mesmas aguas de sepulchro, onde a grande caridade dos 
nossos dous Jesuítas foi a melhor penna que lhes escreveu 
o cpitapbío. 

A jangada como era maior se encostou á terra sobre a 
tília Grandè de Jóannes, em cujas praias os lançou, tão fra-
cos já, o tão vivamente maltratados, que bem mostra vão 
serem despojos vomitados das mesmas ondas. 

Não tardarão os ludios Aroães, Gentio o mais bárbaro 
e carniceiro daquella costa, mais deshumanos agora que o 
mesmo mar, de (piem os receberão. Alcgr;irão-se sninma-
merite com a presa e os conduzirão como melhor poderão 
para as suas povoações, por onde os repartirão, não para 
os confortarem e agasalharem, mas sim para lhes darem 
sepultura em seus ventres, como manjar ao seu appelite 
de maior regalo. 

Os primeiros que sacrificarão á gula nos seus banquetes 
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loi o bom o venerável Padre Luiz Figueira e seus compa-
nheiros, vindo todos a morrer gloriosamente feitos victimas 
da sua mesma caridade. 

Assim veio a acabar este amante pai e fundador desta 
Missão, digno sem duvida de ¡inmortal gloria pelo muito 
que nclla trabalhou em bem das almas, assim de Porlu-
guezes como de índios, por cuja salvação e cm cujas mãos sa-
crificou venturosamente a vida com o valoroso esquadrão 
dos companheiros seus ditosos subditos, merecedora por 
certo de maior duração e de melhor fortuna; porém á 
mesma Providencia Divina, que lhe apressou bum lim tão 
lastimoso a respeito do mundo, devemos sujeitar profun-
damente nossos juizos; porque lambem o grande Xavier 
morreu ao desamparo em outra Ilha, não obstante ter já 
tocado as portas da China, pelas quaes queria metter a luz 
do Evangelho áquelles Chinas; e seus fins fazem ditosos os 
homens, ditosos aquelles que pela maior gloria de Peos dão 
fim Ião ditoso ás próprias vidas. 

Destes fervorosos Missionários que liberalmente offerece-
rão as vidas pela salvação das almas, direi o que acho es-
cripto, que é o mais a que se pôde estender a nossa perma. 

Demos principio pelo seu amoroso pai e Superior. Foi o 
venerável Padre Luiz Figueira natural de Almodôvar, arce-
bispado de Fvora. Arrebatado do grande desejo que tinha 
de salvar as almas, pedio a Companhia, onde foi aceito no 
Collegio de Évora no a imo de 1592. Acabados os estudos, 
e ordenado sacerdote, passou-se para a gloriosa Pro-
vincia do Brázil em huma Missão que partió no anno de 
1(102. Pelos méritos da virtude foi nomeado companheiro 
do venerável Padre Francisco Pinto, que emprehendendo 
ambos por terra a Missão do Maranhão, foi morto além da 
serra da Ibiapaba em obsequio da fé pelos Tapuyas Taca-
rijús, escapando então o nosso heróc, para vir agora a 
morrer em sacrificio de caridade. 

Escapo dos barbaros, voltou para Pernambuco, onde não 
obstante as difJSçuldades da Missão, que por trabalhosa pre-
tendia, alcançou o ir para cila na companhia do Capitão-
mór Antonio Moniz Carreiros, nomeado pelo Governador e 
Capitão-General do Brazil para lhe assistir no Maranhão com 
o seu conselho, pelo grande conceito que fazia da sua expe-
riencia, letras e virtude. 

Partió para a Missão, tendo acabado de ser Reitor de 
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Pernambuco, deixando saudades da suavidade «lo seu go-
verno, e tão viva nos subditos a dor, como nos Seculares a 
pena de perderem hum tão bom e perfeito Religioso. Neila 
trabalhou com notável fruto por espaço de vinte annos, 
penetrando sertões, atravessando inatos, indagando bre-
nhas e navegando rios, tudo alim de reduzir e converter 
Gentios á fé, vassallos ao Hei e almas ao céo. 

A elle se devo a primeira fundação do Collegio do Mara-
nlião a milagres da sua apostólica e grande pobreza, e a 
esforços da sua admirável constancia. A ello se deve tam-
bém o methodo e governo espiritual das nossas aldêas. 
Levado do fogo da sua ardente caridade, passou ao Pará, 
informado do umumeravel gentilismo que bebia do famoso 
rio das Amazonas, onde finalmente entrou por hum de seus 
braços, chamado o rio Xingu. 

Nelle sem mais ajuda que o especial atlraclivo e brandura 
ilo genio, fundou huma populosa aldêa de barbaros, deixan 
do-os já reduzidos á fé e domesticados ao trato civil, aos 
quaes persuadió, c a seus amados neophitos, a necessidade 
que Unhão do mestres e pais, que os ensinassem e defen-
dessem, que o deixassem ir a Portugal a buscar o remedio 
do seu desamparo, a que annuirão saudosos, porque esta-
vão fundados na esperança que lhes deixava na retirada da 
sua volta. 

Com passos de gigante atravessou ao Maranhão e do Ma-
ranhão ao Heino, com os olhos fixos na maior gloria dcDeos, 
como filho legitimo do grande Patriarcha Ignacio. Chegando 
a Portugal no tempo em que a sua desgraça o fazia ainda 
gemer debaixo do jugo de Castella, buscou a corte, que era 
Madrid, e nella o abrigo da mesma piedade e religião o 
Sr. D. Felippo IV, por antonomasia, o Grande. 

Succedia-lhe muitas vezes passar nos baixos do Paço entre 
a gente mais humilde, emquanto se lhe não deu entrada nos 
altos na primeira audiencia a seu Rei, quo o recebeu com 
carinho e clemencia de Monarcha castelhano, concedendo-
Iho favoráveis despachos, tudo a beneficio dos Missionários 
e Christandade da sua Missão. 

Posto já cm Lisboa para o embarque, adoeceu gravemente, 
deixando a lodos edificados da sua rara paciencia e humil-
dade, com que pedio, lhe permittissem descansassem ao 
menos seus ossos na sua amada Missão, querendo que muito 
além da morte passassem os excessos do seu amor para 
com cila. 28 
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Convalescido dá enfermidade entrou pelos Collcgios a 
atear tal fogo, que começarão logo a sabir delles muitos 
sabios e fervorosos companheiros , que voluntarios o se-
guirão, imilando-o no zelo com que desejavão acudir aos 
muitos párvulos que perecião á fome, c pedindo pão não 
Unhão quem lh'o partisse em pequeninos. 

Triuniphante de seus inimigos a liberdade porlugueza, e 
restituido a seu legitimo senhor o sceptro de Portugal, 
soube o seu fervor entranhar-se tanto no real animo do feli-
císsimo Libertador da Patria, que alcançou delle quanto 
pretendia com credito do augmento da Fé, do zelo do vas-
sallo e da Christandade do Soberano, que muito á custa da 
sua real Fazenda quiz que os primeiros passos do seu rei-
nado fossem dados em obsequio da conversão do Genti-
lismo. 

Com quatorze apostólicos Missionários partió para o Ma-
ranhão, vindo por ultimo a naufragar na costa do Pará, 
até ser com a maior parte dos companheiros morto c co-
mido pela barbaridade dos Tapuyas Aroães. 

O Padre Simão Florim, Porluguez de nação, entre as mais 
virtudes cm que floresceu, mostrou sempre hum singular 
talento para converter almas, trazendo-as ao caminho da 
verdadeira penitencia; o era tão valente a efficacia do. seu 
zelo. que tendo delia cabal conhecimento o Padre Luiz Fi-
gueira, lhe melteu nas mãos huma occasião que só fiou do 
seu cuidado. 

Havia nesta mesma não cm que ião todos embarcados, 
certo mancebo, presumido de soldado e de huma vida Ião 
estragada, que passavão já sete annos que senão confes-
sava, com hum tal aborrecimento ás cousas de devoção, 
que nem praticas nem doutrinas dos nossos queria ouvir ; 
e sendo obrigado como christão a buscar o remedio da alma, 
não só o não fazia, mas chegava ao extremo de fugir como 
frenético do mesmo medico que lhe havia curar a lepra, c 
livrando contagio da culpa. 

Teve aviso deste desamparo o Padre Figueira, e compa-
decido desta ovelha desgarrada, a desejou ganhar para 
Christo; c como sabia da destreza do Padre Florim para 
curar semelhante enfermidade, lhe recommendou pozésse 
os olhos nesta preciosa e já perdida margarita, para lucrar 
a qual era bem empenhasse agora todos os seus talentos. 

Não se descuidou o solicito e evangélico mercador, e 
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travando logo pratica com esto obstinado» o foi cada vez 
mais abrandando, já com algum refresco, que lhe offerecia, 
já com a doçura das palavras, e docilidade do trato; até 
que vendo-o huma vez mais engolfado na pratica, lhe foi 
apontando tal bateria de razões, com que lhe afeou a culpa, 
e o miserável estado da alma, que estava a pique de caldi-
llo inferno, se logo se não aproveitasse da occasiào que a 
divina misericordia lhe, offerecia, que cahindo em si o já 
venturoso mancebo, se rendeu humilde ao industrioso o 
apostólico espirito do Padre Simão Florim; fazendo com 
elle entre muitas lagrimas huma confissão geral, e dando já 
arrependido huma cabal satisfação a quem tinha eseanda-
lisado com a má vida. 

O Padre Francisco do Rego foi homem de conhecida vir-
tude e admirável fervor. Entrou na Companhia dia da Con-
versão de S. Paulo, a quem se obrigou a imitar na prega-
ção, c conversão dos Gentios. 

.lá do tempo do seu noviciado se accendia em ardentes 
desejos de passar por Missionário á laboriosíssima conquista 
do sempre inaccessivel e fechado .lapão; porém vendo a 
grande falta de operarios para a Christandade do Mara-
nhão, tão eflicazmente ponderada pelo apostólico varão, o 
Padre l.uiz Figueira, pedio com muitas lagrimas aos Supe-
riores o ser hum dos seus ditosos companheiros; accenden-
do com tão edilicativa supplica a alguns outros Religiosos, 
para que com o mesmo fervor o imitassem na pretenção, e 
o seguissem no ministerio. Entre as virtudes que o íizerão 
singular e modelo de perfeição religiosa, foi a oração e 
continuo trato com Reos, acompanhado de huma horrorosa 
penitencia, com que se fazia inimigo declarado do seu mes-
mo corpo, a quem totalmente aborrecia com notável 
desprezo. * 

Pelo Jubileo das AO horas, era tão frequente na assistên-
cia do Diviníssimo Sacramento, que apenas tomava as horas 
precisas para o sustento, sendo muito poucas as que levava 
hum muito moderado descanso do corpo para dormir ; por 
que só vivia desvelado nos obsequios e real presença de seu 
Creador. Erão tantas e tão continuas as disciplinas, que 
cansado de humas passava a outras, ou fossem communs ou 
nas costas, regulando-se nesta parte com approvação do 
Superior peias largas medidas de seu avantajado espirito. 

Era frequente na mortificação da comida, não tocando as 



iguarias, por mais delicadas e mimosas que fossem. Se a 
doença por grande o prostrava, qualquer molestia o não 
rendia aos precisos privilegios de enfermo, porque com pe-
quena melliora procurava seguir prornptamenle a comnm-
uidade; com estas e outras muitas virtudes se fez merecedor 
da gloria immarcescivel, que piamente eremos mereceria, poi-
se fazer agradável victima da caridade, morrendo ás mãos 
da barbaridade na companhia do seu esforçado Capitão, 
Superior e Mestre. 

O Padre Pedro Figueira ainda antes de ser da Companhia se 
fazia respeitado pela sua modestia, e era sugeito de conhe-
cida virtude. iNa religião foi singular na humildade e 
obediencia com que sempre se sacrificou gostoso a qualquer 
aceno e voz do Superior. Não dizia palavra que offendesse 
nem levemente a caridade, porque para todos era a mesma 
urbanidade e carinho, sendo todo o rigor para comsigo. 

Era tal o fervor e desejo que tinha de se empregar no 
culto e salvação das almas, que quando ouvia fallar nas Mis-
sões se arrazava todo em lagrimas de consolação, sabendo 
do fruto que nellas se fazia. 

Este particular amor que tinha ao ministerio apostólico, o 
fez buscar o exercício de Missionário do Maranhão, onde 
acabou victima da caridade na companhia do venerável 
Padre Luiz Figueira. 

O Padre Barnabé Dias, além das muitas virtudes cm que 
floresceu no século, quando já Religioso se esmerou muito 
na singular devoção a Maria Santíssima, aquém todos os dias 
resava o officio parvo; jejuava aos sabbados e vésperas de 
suas festas, e nas quaresmas acerescentava nas sextas-feiras 
o jejum de pão e agua. Foi tão inimigo de palavras escu-
sadas e ociosas, quê antes queria parecer rustico e grossei-
ro, sem ainda a mais leve offensa de Deos, que urbano e 
politico com leviandade, que desdissesse de huma religiosa 
e rigorosa modestia. 

Os nossos tres Religiosos que escapárão de hum tão la-
mentável naufragio, emquedel73 pessoas que ião naquella 
desgraçada nán, só ficarão com vida i2, são o Padre Fran-
cisco Pires, o irmão Antonio de Carvalho, coirmão Nicoláo 
Teixeira, os quaes forão depois recebidos do Governador 
Pedro de Albuquerque (que foi também hum dos que se 
salvárão) com grande humanidade, e hospedados com ex-
traordinario affecto e caridade dos Reverendíssimos Padres 
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ile Nossa Senhora do Monte do Carmo, em cuja religiosís-
sima companhia estiverão pelo espaço de cinco mezes. Não 
nos foi possível descobrir mais amplas noticias do ve-
nerarei Padre Luiz Figueira e seus gloriosos companheiros. 
Das que deixamos cscriptas se poderá inferir a heroica vir-
tude, e singular caridade deste apostólico varão, resplande-
cendo nelle hum ardentíssimo zelo, e grande desejo da sal-
vação das almas, não sendo menor o exemplo que nos 
deixou na ditosa morte, com que soube coroar tão santa 
vida ; sendo certo o que diz Christo, que não pôde haver 
maior caridade, que dar a vida pela salvação alheia. 

Esta caridade da salvação dos índios, que, tanto ardia em 
seu abrazado peito, o obrigou a compor com incrível traba-
lho, c continua applicação a primeira arte da língua dos na-
turaes que vio o Brazil, de composição tão perfeita, e tão 
delicada nos preceitos, que he assombro e admirável teste-
munho da rara capacidade e talento do seu autor ; pois que 
sendo huma língua barbara, está tão bellamente reduzida 
ao infallivel preceito das suas regras, quenenhum dos muitos 
Missionários que ha e tem havido lhe tem até o dia de 
hoje descoberto o menor defeito, ou julgue necessitar de 
maior augmento, cousa rara no mundo na composição de 
artes ! Por esta, c muito mais pela da perfeição que nos 
deixou tão esclarecido varão, (levemos todos estudar os que 
nos prezamos operario de tão gloriosa Missão, e filhos ver-
dadeiros de tão zeloso e incomparável Missionário. 

Desejáramos de todos mais particulares noticias para as 
estamparmos neste papel; e darmos á posteridade hum au-
thentico testemunho das singulares virtudes e grande zelo 
destes insignes e assaz louváveis obreiros da vinha do Senhor. 

Ouçamos agora o que sobre elles escreveu muito depois o 
Crande Vieira ao Padre Provincial do Brazil. Saibamos pri-
meiro. 

Logo que o Governador Pedro de Albuquerque chegou á 
cidade, depois de escapar do naufragio, mandou gente e 
soldados que corressem a costa da Ilha de Joannes, e soc-
corressem o melhor que podessem aos naufragantes que 
achassem; os quaes apenas poderão saber o bárbaro fim 
que o Gentio deu áquelles miseráveis naufragantes, como 
muitc depois averiguou o grande Padre Vieira, que dos 
mesmos exploradores soube as noticias, que na sua mesma 
carta exprime cheio de consolação, e não sei se diga de 



huma sania inveja. Diz assim em parle da sua caria escripia 
no Maranhão ao seu Provincial: «Na Ilha do Sol, onde ma-
tarão o Padre Luiz Figueira, o tem os índios retratado com 
hum menino pela mão, e hum Chrislo crucificado na outra, 
que parece ser a forma cm que o acharão na praia, onde 
sabemos haverem chegado os Padres vivos. Tudo isto consta 
por relação de pessoas que conhecião o Padre e virão o 
retrato. Está esta Ilha do Sol na entrada do rio das Amazo-
nas da banda do Leste ou Grão-Pará, que" he o mesmo ; e 
assim como o Santo Xavier morrendo na de Sanchão abrio 
as portas á China, esperamos que o sangue innocente de 
tantos Padres, tão gloriosamente derramado, ou pela fé, ou 
pela caridade, seja o que desta vez nos deixe também abertas 
as deste novo mar, e deste novo mundo.» 

E logo em outra que escreveu depois ao mesmo Provin-
cial accrescenta : 

« Ainda não ha bum anno, que escrevi a Vossa Reveren-
cia a primeira carta desta Missão. lfo\ erro dizer na dita 
carta, que os Padres Luiz Figueira e seus companheiros 
forão mortos pelos barbaros na ilha do Sol, como então me 
disserão, porque indo eu depois ao Pará, soube que 
os não matárão senão na Ilha chamada de Joannes, a qual 
está atravessada bem na boca do rio das Amazonas defronte 
da mesma ilha do Sol.... No Pará fallei com hum soldado, 
que se achou na ilha destes barbaros poucos dias depois da 
morte dos Padres, e sobre me confirmar do que escrevi da 
pintura cm que o tem retratado, acerescentou que vio o 
lugar em que forão mortos, e que era hum terreno grande 
com hum páo fincado no meio, o qual ainda conservava os 
signaes do sangue. A este páo os atavão hum por hum em 
differentes dias, e logo se ajuntavão ao redor deites com 
grande festa e algazarra, todos com seus páos de jucá nas 
mãos (charnão páos de jucá, ou de matar, a nuns páos largos 
na ponta, mui fortes, e bem lavrados, que lhes servem como 
de massas na guerra). 

« Armados desta maneira andão saltando, e cantando á 
roda do que ha de morrer, e chegando a hora em que já 
não pôde esperar mais sua fereza, desçarregão todos á por-
fia os páos de matar, o com elles lhe quebrão a cabeça. 
Vão tirados á cabeça os primeiros golpes, e não a outra 
parte do corpo; porque he costume universal do todas estas 
Gentilidades não poderem tomar, nem ter nome, senão 
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depois de quebrarem a cabeça a algum seu inimigo, c 
quanto osle he de mais nobre nação, c de mais" alta 
dignidade . tanto d nome hc mais honroso. Desta ma-
neira tomarão nome estes barbaros nas cabeças dos 
nossos Padres, ou para melhor dizer, lhes derão posse 
daqueíle nome, que com o sangue que havião de derramar 
em tão gloriosa demanda, se lhes tinha escripto no livro 
da vida. Depois de mortos os assarão, e comerão como cos-
tumão, e ainda o mesmo soldado vio os giraos (que são 
humas grelhas de páo) em que forão assados. Conto tudo o 
que vou descobrindo do Padre Luiz Figueira e seus com-
panheiros, porque além de ser de edificação para todos hc 
de grande consolação para os que os conhecerão, e o pôde 
ser também para os que os quizerem imitar. Eu vi de longe 
a ilha e confio em Nosso Senhor, que cedo se ha de colher 
nella o fruto que de terra regada com tanto sangue, e tão 
santo se pôde esperar. » 

Até aqui fielmente a devota penna do sempre grande 
Padre Vieira, com a qual quizemos exornar esta pequena 
parte da vida do nosso heróc, servindo-nos de suas pala-
vras como de esmalte e luz para realçar c sahir melhor a 
verdade de nossos escriptos. 



CAlTl'ljLO V. 

SüCCESSOS DOS RELIGIOSOS I).V COMPANUtA NO I'AUÁ É 

MARANHÃO, DO ANNO DE WÍ4 ATÉ AO ASNO DE 1648. 

Infausto foi para o Maranhão o anno do 10-43, porque 
ainda continuarão nelle as guerras com os Hollandezesj que 
felizmente se concluirão no seguinte anno ; para o Pará 
o foi também pelas perturbações o grandes differcnças que 
havião entre o seu Senado, Pedro Maciel Parente e seu 
irmão João Velho do Valle, ambos sobrinhos do Governador 
que tinha sido Pento Maciel Parente; promovidos, o segundo 
dos dous para Capitão-mór da Capitania do Cabo do Norte, 
de que fòra donatario seu tio, e o primeiro para Capitão-
mór do Pará, por patente de Sua Magestadc. Pretendendo 
tomar posse dos seus cargos, a Camara repugnava ; porque 
tendo-os ella mandado ao soccorro do Maranhão, desem-
penharão elles tão mal esta sua commissão, que vendo a 
difficuldade que havia de sustentar e proseguir a guerra 
contra os Hollandezes, desampararão o valoroso Antonio 
Teixeira de Mello, que nunca desistió da empreza, e nas suas 
mesmas canoas em que tinhão ido para Maranhão, se re-
tinirão para o Pará; levando os soldados da sua disciplina, 
que a mesma Camara lhes déra para irem soccorrer aquella 
capital, com os quaes se fazião agora fortes c se alojavão na 
ilha do Sol, a que outros dão também o nome de Tupy-
nambás. 

Como o naufragio do .Governador Pedro de Albuquerque 
tinha succedido quasi defronte desta ilha, se vio elle pre-
cisado a tomar quartel de descanso neste arraial dos Macieis, 
onde sabendo o indecoroso procedimento destes dous cabos, 
a quem não podia por então castigar pelas criticas circums-
tancias de tão calamitosos tempos, foi tão grande a pena 
que o brioso animo deste General tomou, que jámais pôde 
lograr hum dia de saude. 

Pouco satisfeito, e sem dar a conhecera dõr que o oppri-
mia, partió elle deste alojamento para o Pará, onde tomou 
posse aos 13 do Julho de 16A3. Já a este tempo se achavão 
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na cidade o Padre Francisco Pires com os dous Irmãos An-
tonio de Carvalho c Nicolao Teixeira, únicas reliquias nossas 
daquelle fatal naufragio. 

Estavão elles hospedados no Convento dos Reverendíssi-
mos Carmelitas, a expensas da sua grandeza e carita-
tivo cuidado, mercê, com outras muitas, por que se fará 
eterno o nosso agradecimento, que por antigo não esquece, 
«piando se recommenda á memoria o beneficio. O primeiro 
empenho do novo Governador foi acudir como soldado ao Ca-
pitão-mór Antonio Teixeira, que no Maranhão estava com o 
peito ás balas, e com as forças dos seus enfraquecida, faltan-
do lhes os meios de poderem sustentar o brio. e mostrar aos 
llollandezes o valor sempre inteiro de seus destemidos co-
rações. 

Era pois grande a falta que havia no nosso arraial de mu-
nições de guerra, o que a vigilancia de Pedro de Albuquer-
que queria agora acudir com o grandioso soccorro, que re-
ine tteu áquelles valorosos restauradores da liberdade, que 
alegres o receberão, e com elle derão as ultimas provas ' / 
do seu esforço, apertando com golpes tão pesados os ini-
migos já quasi derrotados, que se virão estes obrigados a s^u^\¿J^¿ 
largar a terra, que injusta e violentamente dominarão por 
espaço de dous annos, Ires mezes e quatro dias; que tanto 
vai de 24 de Novembro de 1041, em que a tomarão, a 28 de 
Fevereiro de 1(344, cm que vergonhosamente a largarão ás ¿*. /(tt 

armas victoriosas do Commandanle General Antonio Teixeira 
de Mello, c seus valorosos companheiros, 12 dias depois 
da morte do Governador e Capitão General Pedro de Albu-
querque ; o qual oppriinido de desgostos e graves moles-
tias, que contraído no naufragio, fazendo-se digno de mais 
dilatado governo, acabou a vida a 16 de Fevereiro, sepul-
tando-se na Igreja da Virgem Senhora do Monte do Carmo, 
c com o seu cadáver as grandes esperanças, que o povo li-
nha de participar dos acertos de seu governo, c da bella 
Índole e plausível genio com que se fizera cm tão pouco 
tempo amável este ¡Ilustre e sempre memorável Pernam-
bucano. 

Por occasião do soccorro que foi para o Maranhão soube 
o bom Padre Benedicto Amodei do triste naufragio do Pa-
dre Figueira, seu amantíssimo companheiro e Superior; 
cheio de santas invejas, sentio como amigo a sua morte, 
vendo a grande falta que fazia a esta desamparada Chris-

29 



tandade com hum Ião numeroso esquadrão no tempo cm 
que a Companhia estava quasi expirando neste Estado, mo-
tivo por que agora mandava, que o Padre Francisco Pires o 
fosse acompanhar no Maranhão, onde se achava solitario 
sem poder acudir ao cultivo de tão dilatada scára, o que os 
dous Irmãos, visto não terem cá quem osensinasse, e fizesse 
ministros aptos á propagação do Evangelho, e ministérios 
da Companhia, voltassem pai a Porlugal a acabar os estudos. 

Achou esta ordem já fallecido pelos grandes trabalhos da 
navegação ao editicativo Irmão Antonio de Carvalho, a quem 
os Reverendos Religiosos do Carmo derão honrada sepul-
tura na sua mesma Igreja, com aquellas honras funeraes 
que cosluinão ser o ultimo monumento desta amorosa Mãi 
para com seus amados lilhos; de (pie obrigada a nossa Ve-
nerável Provincia levanta nesta historia hum eterno padrão 
do seu devido agradecimento. 

0 Irmão Nicolao Teixeira partió para o Reino na seguin-
te monção, onde assombrou as nossas aulas com o elevado 
e subtil do seu singular engenho. O Padre Francisco Pires, 
não lhe permittindo maiores demoras a inalterável ordem de 
seu Superior, se foi para o Maranhão, onde foi recebido 
mais como companheiro que como subdito, com aquello ju-
bilo c alegria, que se pôde imaginar; lendo já o Padre Amo-
dei quem o consolasse nos trabalhos, e o ajudasse a cele-
brar o geral applauso, que havia na cidade, da evacuação 
dos llollandezes, em que tinha não pequena parte o seu pro-
phetico e fervoroso espirito, como já dissemos ; não sendo 
menor a consolação que recebia ouvindo de huma testemu-
nha de vista os gloriosos acontecimentos de seu amantíssi-
mo Padre Figueira, c de seus virtuosos companheiros. 

Fallecido no Pará o Capitão General Pedro de Albuquer-
que, ficou o governo do Estado por então dividido; porque 
a prudente conducta deste fidalgo antes da sua morte no-
meou por Capitão-mór do Maranhão ao insigne e victorioso 
heróc Antonio Teixeira de Mello, que pouco antes acabava 
de expedir totalmente daquèllà Capitania os llollandezes, e 
por Capitão-mór do Pará nomeou a Felicianno Correa, dccla-
rando-lhe por adjunto a Francisco Coelho de Carvalho, Sar-
gento-mór do Fslado ; de cuja prudencia e zelo se podião 
liar os maiores acertos, motivo por que dahi a dous anuos, 
aos 17 de Junho de 1646, tomou posse de lodo o governo 
por patente real, que recebeu como devido premio ao seu 
elevado merecimento. 
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Foi aceito com geral applauso dos moradores, que para 
distinctivo do tio de seu mesmo nome, primeiro Governa-
dor e Capitão-General deste Estado, lhe acerescentárão ao 
sobrenome o appellido de «Sardo. » Partira nesta mesma 
occasião do Reino, d Padre .Manoel Moniz, levando em sua 
companhia ao Irmão Gaspar Fernandes, que attrahidos da 
grande Cama de suas virtudes, basearão gostosos a compa-
nhia do Servo de Déos Benedicto Âmodei, a quem a sabia 
Providencia do Altíssimo linha jáaeste tempo chamado para 
si a gozar a immarcescivel coròa que lhe tecerão suas admi-
ráveis virtudes e gloriosos trabalhos. 

Foi considerável a pena dos novos hospedes, que alliviá-
rão em parte na boa companhia do Padre Francisco Pires, 
que único no Maranhão carregava o grande peso de tão la-
boriosas fadigas. 

Foi o Padre Benedicto Amodei, Italiano de nação, natural 
do Reino e Ilha da Sicilia, que bem se pôde gloriar de hum 
alumno tão benemérito da Republica Christã. Acabados os 
estudos, movido do zelo e salvação das almas da Gentilidade 
da America Portugueza, pedio com a maior instancia a Mis-
são do Brazil, e havida a licença partió para esta Provincia 
a colher nas aldeas daquelle Estado os frutos pelos qnaes se 
desterrara da patria, e largara com total desapego as me-
lhores delicias da Italia. 

No anno de 1622, ouvindo o grande desamparo da Chris-
tandade do Maranhão, ardendo em zeto o seu elevado fer-
vor, pedio muitas vezes, e de joelhos, aos Superiores, esta 
gloriosa Missão, que finalmente alcançou, partindo para ella 
ño mesmo anno na boa companhia do Servo de Déos o Pa-
dre Luiz Figueira. Trabalhou 25 annos este insigne operario 
nesta frutuosa vinha, sendo innúmera veis os frutos que o 
seu singular zelo recolheu para o Divino Pai de Familias. 

Não he fácil discorrer pelos muitos c grandes trabalhos 
que padeceu em tão dilatado tempo nesta conquista, tanto 
mais penosa, quanto mais nos seus principios, onde a falta 
de Missionários precisamente lhe havia multiplicar as fadigas 
divididas entre tres Religiosos, quando os de huma Provin-
cia inteira não serião ainda bastantes a exercer os muitos 
ministerios da nossa Companhia, em terreno tão vasto, e em 
messe tão copiosa, pois só elles estabelecerão naqnella ilha 
cinco populosas aldèas; não sendo menos as que fundarão 
no Itapucuríi, Tapuytapera até á Capitania do Gurupa. Não 
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teve pequena parte na erecção do Collegio de Nossa Senhora 
da Luz, que o Padre Figueira fundou; até deixar sobre os 
hombros de varão tão santo o peso de toda aquella Chris-
tandade quando depois partió para Portugal a buscar ope-
rarios para a vinha do Senhor. 

Na restauração do Maranhão, em que aquclle misero povo 
gemia debaixo do jugo das armas hollandezas, teve este 
valente soldado da milicia de Christo a gloria de ser hum 
de seus alentados restauradores, a quem nem o poder ini-
migo intimidava, nem o peso de tão formidáveis forças en-
fraquecia; porque o seu animo superior a todas, assim 
animava os soldados na campanha, como favorecia na ora-
ção com supplicas; vivamente estimulado do zelo com que 
via enfraquecido o partido dos calholicos contaminados já 
com o hálito pestífero da heresia, que nem ao sagrado dos 
templos respeitava, nem quartel ao decoro da honestidade 
permitlia; não se ouvindo mais que desordens, forças, in-
justiças, que o atrevimento dos llollandezes commetlia com 
furor execrando; queixas, que ao mesmo tempo que ferião 
os ouvidos, magoavão o coração do caritativo Padre. Picado 
desta pena, animava os índios, de quem foi pela sua virtu-
de respeitado, a que defendendo a causa de Deos, não 
desamparassem o partido dos Portuguezes, e largassem o 
de Ilollanda, de quem só podião receber com os prejuízos 
da alma as oppressões que comsigo costuma trazer a am-
bição e o poder. 

Este o motivo por que o bom successo das nossas armas 
se altribuio sempre á virtude e zelo do Padre Amodei, que 
não socegava dia e noite com o cuidado de proseguir a em-
preza, que o bom padre Lopo do Couto tinha promovido; 
porque com a sua morte se tinhão de tal sorte entibiado os 
ânimos, que olhando para a disparidade das forças, para a 
falta de munições, e pequeno numero de combatentes muitas 
vezes estiverão para desistir da empreza, se o Servo de Deos 
os não animasse com as suas promessas, assegurando-lhes 
dá parte do mesmo Senhor o feliz êxito da guerra, e a de-
sejada restauração da liberdade; e como aquelles soldados 
eonfiavào mais nas orações do Padre, que no valor das suas 
espadas, erão as suas persuasões os mais animados clarins 
com que se irritavão estes fdhos de Marte para o combale. 

Occasião houve em que chocando-se os nossos com o ini-
migo, dando-se-lhe parte do bom successo do conflicto, o 



acharão em oração, da qual foi o mesmo levanlar-se para 
logo ir descahindo o partido dos nossos ; o que advertindo 
o Comina ndante, mandou, como seguro despacho, que para 
aleançar-se a victoria se pedisse ao Padre continuasse a 
supplica, que era o mesmo que levar nas mãos o venci-
mento. Assim se renovarão os triumphos de Josué pelos 
bracos levantados de bum novo e fervoroso Moysés. 

A todos abrangia o seu zelo. porque a lodos communicava 
os inlluxos da sua grande caridade, animando os soldados 
no campo, e consolando os necessitados e afflictos no ar-
raial, já com os confortos da alma na administração dos 
Sacramentos, já com os soccorros do corpo na applicação 
dos remedios, de que a sua humildade o linha feito o mais 
cuidadoso enfermeiro. Ultimamente, retirados os nossos á 
Tapuytapéra, a esperar melhor fortuna no soccorro que 
tinhão pedido ao Pará, desamparando com grave injuria 
huma facção tão illustre, os Capitães-móres Pedro Maciel e 
seu irmão João Velho do Valle, os seguirão muitos dos 
nossos soldados, que foi o mesmo que pôr na ultima deses-
peração a já principiada liberdade. A isto logo se oppoz o 
invencível animo do servo do Senhor, persuadindo tão efli-
cazmcnte aos que íicavão a continuar o começado pelas 
infallivcis promessas que, em nome de Deos, fazia a todos, 
que tomando estes as armas e dando á sua valentia novos 
brios, animados com o valoroso exemplo de seu Comman-
dantc-General, pozerão o glorioso remate áquella guerra, 
expedindo os llollandezes, de quem finalmente triumphou 
a liberdade portugueza. E para que se não duvide do muito 
que a tão santo Padre se deve nesta milagrosa restauração, 
postas em campo tão pequenas forças contra poder tão 
formidável, lèa-se a certidão já expendida no Capitulo ultimo 
do segundo Livro, por ser passada pelo mesmo Comman-
dante desta insigne restauração, que não havia de querer 
macular a gloria do seu nome com huma atteslação falsa 
em tempo em que ainda contava aquella cidade, onde a pas-
sara, muitas testemunhas de vista de tão pasmosos aconte-
cimentos. 

E pelo que respeita ao elevado de sua oração, accresccnta 
o nosso Padre Eclippe Peltendorf (que de tudo que pertence 
á nossa Historia nos deixou verdadeiras noticias), que fallando 
com elle o Capitão-mór de Tapuytapéra, lhe affirmára que 
vira ao virtuoso Padre Benedicto Araodei todo cercado do 
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luzes, estando cm oração; 6 <]|IC accrcsccnlára que o desen-
terrassem, porque julgava, e quasi tinha por certo que p 
havião achar inteiro e incorrupto. O mesmo allirmavfio 
muitas senhoras das mais nobres do Maranhão, de quem o 
mesmo l'adre Bettendorf o ouvio, que todas á boca cheia 
cliamavão ao Padre Amodci o — Padre Santo — ; e que 
nunca acahavão assazmento de explicar o zelo e caridade 
deste pai dos afilíelos, que tanto as consolava nos seus des-
gostos, quando estavão no arraial, e ao mesmo tempo aos 
seus maridos na campanha, e que muitas vezes o observarão 
tão embebido na oração, que se suspendia no ar, sem dar 
accordo de si, todo banhado de luzes e todo absorto em 
consolações celestiaes. 

Materia ampla daria sem duvida á esta nossa Historia a 
prodigiosa vida de tão insigne varão, a não ser elle só o que 
restava nesta Missão, por serem fallecidos o Padre Couto e 
o Irmão que viera com elle na sua companhia do llrazil, e 
não lhe permittir a sua grande humildade o ser exacto 
chronista de si mesmo; motivo por que, faltando-nos as 
noticias, licou sendo maior a saudade de não lermos com 
que formar maior elogio da serie continuada de suas apos-
tólicas e memoráveis acções; sirva-lhe porém de remate, 
para prova do (pie temos dito e para eterno padrão da sua 
santidade, a certidão aulhentica que nos deixou o Licen-
ciado Domingos Vaz Corrêa, Provisor e Vigarío-Ceral. que 
então era de todo o Estado, a qual lie do theor seguinte: 

« O Licenciado Domingos Vaz Correa, Yigario-Geral e Pro-
visor deste Estado dó Maranhão e Vigário da Matriz desta 
Cidade de S. Luiz, cabeça delia, clc. — Certifico que, haverá 
dez annos, resido neste listado, e nelle achei o Padre Be-
nedicto Amodci, Religioso da Companhia de Jesus, varão 
insigne em virtude e santidade, e como tal conhecido c 
venerado de todos, chamado vulgarmente o — Santo—, de 
cujas virtudes, além desta fama e opinião commum, sou 
testemunha de vista, por viver com elle de portas a dentro na 
mesma casa da Companhia, , e o vi por vezes arrebatado e 
levantado do chão em oração, na qual gastava as noites 
inteiras, e nella tinha grandes [Ilustrações do céo, de que 
ha neste Estado experiencias muito provadas, principal-
mente no tempo da guerra com os11 ol la ndezes, prophetisando 
com grande evidencia os successos delia, e animando com a 
fé, que nelle tinhão, os moradores a que emprehendessem 



a expulsão ilo inimigo o restauração dóEstadò, como verda-
deiramente o conseguirão, sendo poneos, mal armados e 
sem soccorro algum de Portugal ; o (pie tudo se allribue 
ás orações e merecimentos do dito Padre Benedicto, c ao 
zelo e industria do Padre l.opo do Couto, tampem da Com-
panhia dii Jesus, que foi o primeiro que exhortou os 
Portuguezes á esta guerra, traçou o rompimento, e o con-
seguid. Assim mais certifico que o dito Padre Benedicto 
Amodei com seu grande espirito e zelo era o que naquclle 
tempo sustentava a Cliristandade, assim nos Portuguezes 
como nos Indios, pregando, confessando, consolando c 
acudindo a lodos, assim nesta cidade como nas aldeas, 
andando as visitando a pé, como sempre costumava, de cujo 
trabalho veio a adoecer e morrer; com cuja morte posso na 
verdade dizer que acabou juntamente a Christandade que 
lia via nesta terra, por falta de quem continuasse o espirito 
e doutrina do dito Padre c dos mais da dita religião da 
Companhia, que também erão já mortos. E assim o juro in 
verbo Saccrdotüs, e com o mesmo juramento allirmo ludo o 
que lica dito nesta certidão. -Nesta Cidade de S. Luiz do 
Maranhão, aos 30 de Março de 1654. — O Licenciado Do-
mingos Vti: Corria. » 

A molle dos nossos Padres no llapucurú, e o pouco cui-
dado que então houve em guardar alguns papeis de tempos 
anteriores, como pela falta de quem podesse deste apostó-
lico Missionário e dos que ficarão indagar mais particular 
noticia das suas acções, nos faz ser agora menos extenso 
nos seus louvores; mas do pouco (pie lemos dito se poderá 
inferir, e com razões muito bem fundadas, a valentia do es-
pirito, c as heroicas operações que precisamente havia de 
obrar hum varão todo de Deos, que qual outro Moysés 
participava dos resplandores divinos, que dava a conhecer 
no próprio semblante, anlicipando-se a gozar cm vida hum 
daquelles dotes que servem de gala aos Bemavenlurados 
no eco, como piamente cremos, de quem soube ajustar a 
preciosidade da morte com a sanlidadc da vida. 

Foi seu corpo sepultado na capella-mór da Igreja velha 
do Collegio de Nossa Senhora da Luz do Maranhão, e aceres-
centa o Padre João Felippe, que se lhe fizera a sepultura 
bem no meio da dita capella debaixo da alampada, cobrindo-
se aquella de huns azulejos em fórma de estrella, mas me-
lhor dissera se para veneração de hum Ião grande servo de 



Déos nos deixára a certeza do lugar mais próprio, que mc-
recião suas preciosas reliquias para allivio da nossa saudade, 
e perpetua memoria de hum tão grande exemplar de Missio-
nários. Seja-nos a todos grato o seu famoso nome, e a nós 
e aos vindouros de summa consolação a sua saudosa lem-
brança. 



CAPITULÓ VI. 

MORTE DOS PADRES FRANCISCO PIRES E MANOEL MONIZ, E DO 

IRMÃO COADJUTOR GASPAR FERNANDES. 

Corria já o anno ile 1017, e com a morto do venerável 
Padre Benedicto Amodci tinha cánido com o cargo de Supe-
rior, todo o peso da Christandade do Maranhão sobre os 
hombros do fervoroso Padre Francisco Pires, por se achar 
neste tempo no ItapueurúoPadre Manoel Moniz com o Irmão 
Caspar Fernandes. Nestes santos c apostólicos exercicios sc 
foi passando até ao anno seguinte de 164,8, cm que passou 
desta vida para a eterna, sem ainda completar dous annos 
de governo, o Capitão-Ccneral Francisco Coelho de Carvalho, 
tendo a prudente prevenção de nomear por sua morte Ca-
pitães-móres do Maranhão a Manoel Pitta de Veiga, c do 
Pará a Ayres dc Souza Chichorro com independencia hum 
do outro, tudo alim de evitar as desordens com que se fez 
menos pacifico o governo intruso por morte de seu tio o 
primeiro Governador c Capitão-Ccneral do Estado. 

Em mui pouco tempo experimentou este a falta de quem 
os governasse como Francisco Coelho, assaz magoados da 
perda pelo amor que já tinha conciliado destes povos aquello 
Geheral, dos muitos annos que entre clles tinha vivido no 
posto dc Sargento-mór, porque logo no principio do seguinte 
anno, em o mez dc Fevereiro, tomou as rédeas do governo, 
não sei se para lhes enxugar as lagrimas, sc para lhes avivar 
mais o sentimento , Luiz de Magalhães, Fidalgo da casa de 
Sua Magestade; a quem os relevantes serviços que fez no 
tempo da restauração de Portugal o elevárão ao cargo, e o 
farião credor dc maiores honras, a não se embaraçar com 
negocios que o fizerão menos aceito ao ministerio da côrte, 
onde chegárão as queixas, e sc ouvirão os clamores dos 
mais apaixonados e queixosos. 

Foi tambem este anno de 1649 infausto á Companhia no 
Maranhão, por nelle se extinguirem as reliquias dos Missio-
nários, que ainda havia, que erão dous Sacerdotes e hum 
Irmão, que todos acabarão no Itapncurú, com morte ao pa-

30 
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reeer dos homens menos nppetecivcl, mas aos servos de 
Dcos muilo agradável. Fora o Capitão-mór Antonio Moniz 
Barreiros, primeiro restaurador da liberdade do Maranhão, 
notavelmente estimado dos nossos Padres c aceito á Com-
panhia, onde tinha seu sobrinho o Padre Lopo do Couto, 
de quem já l'allámos, c o Padre Benedicto Amodei, a cuja 
virtude sacrificava os mais reverentes obsequios. Na cam-
panha contra os Hollandezcs, cheio de victorias, e bem 
perlo dos muros da cidade, cabio mortalmente enfermo este 
famoso herôe e valoroso Commandanle, e antes dc acabamos 
amorosos braços do Padre Amodei, mandou lavrar seu tes-
tamento, c nelle declarou por seu lilho natural, Ambrosio 
Moniz, ainda menino c dc pouca idade, a quem entre ontros 
bens deixava o seu Engenho de Itapucurú, mas o uso frulo 
delle declarava era sua ultima vontade o lograssem os 
Padres na menoridade dc seu filho, cuja educação lhes re-
comendava; c os nossos inteiramente o lomárão á sua conta, 
reeolhcndo-o ao Cóllégioj que com esta esmola, depois de 
tantas que delle recebera em vida, o contava já por hum 
de seus maiores bemfcitores ; motivo por que sempre o tra-
tarão como lilho dc quem tanto nos mereceu em vida e 
obrigou na morte, pois sendo ainda tão grande a nossa po-
breza para poder acudir ao preciso dos Religiosos, e ao 
asseio da nossa Igreja, não era pequena mercê, poderem 
ulilisar-se do rendimento do engenho, emquanto o orphão 
não tinha maior idade e se podia governar pelos dictames de 
huma sufficiciite capacidade. 

Tomarão os Padres posse do Engenho logo depois da 
expulsão dos ITollandezes, no anno dc 1(544, c como o achárão 
totalmente desbaratado pelo saque dos inimigos, tratarão 
como bons tutores de o reedificar, passando para elle 
alguns de seus escravos que Unhão no sitio dc Anyndiba, 
onde fabricavão farinha para sustento dos Religiosos. Cor-
rente c moente o Engenho, mandou o Superior, o Padre 
Francisco Pires, que o Padre Manoel Moniz e o Irmão 
Caspar Fernandes assistissem nelle, e que largando o Padre 
o governo temporal ao Irmão, cuidasse só do espiritual, não 
só daquclla gente, senão também das aldèas vizinhas, que 
já cstavão fundadas pelos nossos primeiros Padres na terra 
firmei IIc obrigação dos Padres, que governâo as fazendas, 
cuidar assim do que pertence ao serviço temporal delias, 
como c principalmente do bem das almas que nellas vivem. 
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Sticccdeu pois que huma India escrava o da obrigação do 
mesmo Engenho, vivia tão licenciosa, como esquecida das 
obrigações de chrislã, de tão máo viver, que de peccadora 
passava a escandalosa. 

Quizerão os Padres remediar a ruina desta alma pelos 
meios mais suaves, que só curassem c não exasperassem a 
ferida. Paternalmente a admoestarão, e lhe propozerão os 
riscos de tão má vida. Dos avisos passárão ás reprehensões, 
c destas ás ameaças; e como nada aproveitasse, e a prostituta 
índia fosse continuando nos seus escândalos, julgárão que 
aquella inveterada chaga necessitava de maior remedio, e que 
se devião applicar medicamentos, senão violentos, ao menos 
mais proficuos e vigorosos; porém o clleito mostrou que 
não eslava já a enferma cm termos de semelhantes reme-
dios, porque castigada muito menos do que merecia pelo 
seu delicto, tão longe esteve de sc emendar, que para mais 
seguramente continuar na mesma culpa, se retirou fugida 
para o sertão vizinho, onde vivia a nação dos Urúatys : que 
ulanos com sc verem buscados para o desempenho deste, 
que ellos julgavão aggravo, c não clleito da obrigação dos 
Padres, movidos o instigados do demonio por boca da mal 
intencionada índia, tomárão á sua conla a satisfação, ainda 
á custa da innocencia dos mesmos Padres, querendo se. 
pagassem os estrondos da palmatoria com os mortaes golpes 
dos seus páos de Jucá, com que costumavão matar os 
inimigos. 

Costumavão os desta nação buscar muitas vezes este En-
genho, com quem vivião de paz, cm utilidade própria ; com 
este pretexto chegárão agora muitos delles armados cm 
guerra, a lempo que por huma fesla que ali sc celebrava 
sc achavão também alguns Porluguczes com o Superior da 
Missão, a quem não pareceu bem esta visita pela circums-
tancia de vir na vanguarda o Principal dos Urualys cha-
mado Polyron, que logo com a sua gente se fez senhor do 
terreiro onde formados da vão mostras dc querer acommetler. 
Cuidárão os brancos em se defenderem do assalto, tomando 
as armas dc fogo que trazião, que por então não servirão 
de mais (pie de animar o inimigo, que ao primeiro tiro 
que os mesmos dispararão, acommetèrão com tão brava re-
solução, que obrigárão os Porluguezos a salvarem as vidas 
na ligeireza das suas canoas, deixando os Fadres no mani-
festo risco de perderem as suas como ovelhas innocentes 
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nas garras dc tão famintos lobos, que como não prctcn-
dião mais que sacrificar ao seu furor aquellas victimas, 
buscarão a casa dos Padres, que já achárão preparados 
para o combate, postos dc joelhos com as mãos levantadas, 
e os olhos no céo, postura cm que receberão os barbaros 
golpes dos páos de Jucá, ou de matar, com que lhes que-
brarão tyrannamento as cabeças, extinguindo por esta vez 
as poucas relíquias da nossa Companhia neste Estado. 

Assim acabárão estes tres Religiosos offerecidos cm sacri-
ficio nas áras da castidade, pelo zelo da qual derão gloriosa-
mente as vidas ás mãos da tyrannia. Subi, oh almas ditosas, o 
lá desse ompyreo, onde só piamente cremos serieis colloca-
das para alcançar do Supremo Senhor da seára mandasse 
operarios para a sua vinha totalmente desamparada de soc-
corro humano, seja para nós eterna a vossa memoria, as-
sim como suppomos o foi nos livros da vida com letras de 
ouro o vosso nome! 

Foi o Principal Potyron o sacrilego c primeiro matador 
dos nossos Missionários, cujo filho vindo depois ao poder dos 
índios Trememos, seus inimigos, o derão ao Padro Superior 
Pedro Luiz, e este o applicou ao serviço da Igreja Matriz de 
Nossa Senhora da Victoria, da cidade do Maranhão. Soou logo 
pela vizinhança o insolente atrevimento dosTapuyas Urúatys, 
c acudindo com armas varios vizinhos a castigar o orgulhoso 
attentado destes barbaros, já elles se tinhão retirado possui-
dos do medo, porque só são valentes onde não sentem 
opposição; o a serem os brancos que assistirão ao assalto 
mais resolutos, poderião com oito armas dc fogo que tinhão 
defender com vantagem a entrada dos barbaros na casa da 
vivenda dos Padres. 

Achárão-os os Portuguezes que acudirão, mortos no mes-
mo lugar do sacrifício, e como não havia tempo para os 
levarem ao Collegio de Nossa Senhora da Luz, desviado dous 
dias de viagem, os enterrárão na capella do mesmo Engenho, 
sepultando ao mesmo tempo toda a Missão, que nestes fer-
vorosos operarios, como sc fossem muitos outros, se rema-
tava por então toda a conquista, ficando interpolada a sub-
sistencia dos nossos Missionários neste Estado por espaço 
de tres annos, que tanto vai de 49 que isto succedeu até 
r>c2, que chegou a celebrec memorável Missão do grande Pa-
dre Antonio Vieira. 

Aos actos de misericordia daquollcs honrados Portugue-



zcs em dar sepultura aos nossos Padres, sc seguirão as di-
ligencias da justiça em tomar conhecimento do insulto, e a 
pôr em inventario os bens do Engenho, que depois sc arrema-
tou a requerimento do testamenteiro Antonio Rodrigues de 
Gouvèa, com notável prejuízo dos bens da Companhia; por 
ter esta entrado com não pequeno gasto de tudo, o que jul-
gou preciso para desempata-lo em ordem a poder correr, e 
moer sem embaraço; mas como não havia quem requeresse 
da nossa parte, além do que a caridade de algum mais 
affeiçoado abrangia, corrião as cousas á discrição, e os re-
querimentos á revelia. 

As terras forão julgadas por sentença da Relação a hum 
terceiro, e fmalmeutc nem o orphão nem os Padres se uti-
lisárão do usufruto, sem se attender aos grandes gastos com 
que tinhão concorrido para o seu estabelecimento. 

Assim acabou esta esclarecida Missão para renascer como 
Phenix, e resuscitar gloriosa de suas mesmas cinzas. Destes 
incansáveis operarios não podemos saber mais que o pouco, 
que já dissemos nesta historia, íicando-nos sempre a mágoa de 
não acharmos noticias com que fazer preclara a memoria de 
Ião exemplares obreiros. 



I: \1MTI LO Ml. 

Ri:s'l'ARELECE-SE .V COMPANHIA. NO ESTADO Do MARANHÃO E 

PARÁ, PROMOVIDA COM ADDENTE ZELO E REAL GRANDEZA 

PELO PIÍSSIMO Sil. D. JOÃO IV. 

Admirável lie, foi o sempre será a Divina Providencia, sem 
que o limitado do nosso discurso possa conipreliender as 
suas altíssimas disposições, sempre oceultas, e sempre inex.-
crulaveis ao mais delicado do nosso juizo. 

Permittio ella que bum tão llorescente esquadrão de sol-
dados de Christo já quasj no porto naufragasse, perdendo-
se a náo que transportava as maiores riquezas espiriluaes 
para soccorro da Gentilidade do Estado, acabando victi-
ma da caridade o venerável Padre Luiz Figueira com a maior 
parte dc seus amados companheiros, partos legítimos de seu 
fervoroso espirito. 

Ao mesmo tempo que o invejoso inferno pretendia acabar 
com a Companhia ao Maranhão e Pará, ficando orphãs de 
pastores, pais, e mestres tanta e tão florescente Christan-
dadc : altamente sentido o felicíssimo restaurador da Mo-
narchia Portugueza com a triste nova da fatal perda dos Mi-
nistros Evangélicos ipie tanto tinha recommendado ao seu Go-
vernador Pedro de Alhubuerque, querendo agora remediar 
hum damno tão grande, com que se arruinaria sem duvida 
todo o'edificio espiritual daquello gentilismo, sc elle como 
Pai solicito, tão obrigado e mais que nenhum zeloso, lhe não 
acudisse com o mais promptò c efficaz remedio, para que 
de todo nãoacabassccomosMissionarios da Companhia a maior 
parte da conquista c redueção dc tantas almas gentílicas; es-
creveu logo huma carta ao Provincial da Companhia dolirazil, 
que pelas suas recommendações bem dá a entender o arden-
te zelo, com que se inflammava o real peito deste Piíssimo 
Monarcha. Diz pois assim ao Padre Belchior Pires, que por 
então governava aquella gloriosa Provincia: 

« Padre Provincial da Companhia deJcsus.—Eu El-Rei vos 
envio muito saudar.—Para se empregarem na conversão, o con-
servação do Gentio do Maranhão, tenho resolvido vcnbào Sou 10 
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Religiosos dtíssa Provincia ou ao menos 0 dos mais pralieos na 
lingua da terra, e ao Condede Castello Melhor mando escrever 
lhes faça dar o provimento c embarcação para viagem, a 
lempo que possão sabir em companhia da armada, navegan-
do em sua conserva alé a altura em que se apartem o si-
gâo a derrota do Maranhão. Rccommendo-vos todito façais 
dispor O negocio de maneira que assim sc execute em lodo 
o caso, por convir assim ao serviço de Dcos c meu. Escripia 
em Lisboa a 22 de Oulubro de 1649; — REI: » 

E para que eslas recommendações tivessem o desejado 
effeilo, escreveu com a mesma expressão ao seu Visò-Réi o 
mesmo Conde : o qual não podendo dar-lhe logo o devido 
cumprimento, em razão das guerras que ainda conlintiavão 
naquellc Estado contra as armas da llollanda, tornou a re-
pelir o zelosíssimo Hei segunda carta ainda mais efficaz, (pie 
quero aqid trasladar, pára chegar ao conhecimento do muito 
que cuidava da salvação dos índios, c maior augmento da 
nossa fé. 

Assim diz na sua real carta de 0 de Maio do 1(552, eserip-
ta ao novo Provincial, o Padre Francisco Gonçalves, varão dc 
cuja virtuosa resolução se ha dc ennobrecer não pouco a 
nossa historia. 

« Provincial da Companhia dc Jesus da Provincia do 
Brazil. — Eu El-Rei vos envio muito saudar. — Eni 22 
dc Oulubro dc 16 W, vos mandei escrever que, para sc 
empregarem na conservação do Centio do Maranhão linha 
resolvido viessem 8 ou 10 Religiosos dessa Provincia, ou ao 
menos (i dos mais práticos na lingua, e que ao Conde de 
Caslello-Mclhor, Governador, mandava cncomniendar-lhe li-
zes;e prover do necessário, e embarcação para a viagem a 
tempo (pie podessem sabir em conserva da armada, e nave-
gassem com ella, ale a altura dc se apartarem e seguirem 
a derrota do Maranhão; encommendando-vos particularmente, 
dispozesscis o negocio de maneira que assim se executasse 
cm todo o caso, como convinha ao serviço de Reos c meu; 
e porque a cousa então se não conseguio como devera, e 
ora tenho consignado congrua sustentação para 10 Religio-
sos Missionários da Companhia, que vão ao Maranhão para 
entenderem na conversão daquelle Gentio, c no Reino se não 
achão dc presente mais que quatro Religiosos para esse 
effeítò vindos do Brazil; vos encommendo muito, c mando 
ordeneis (pie neste anno venhão mais 6 Religiosos na forma 
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que vos linha mandado avisar pela caria referida no anno 
(le 4(349 ; e executeis pontualmente cm forma que sc não 
perca a occasião dc obra tão importante, por meio da qual 

•sc pódc esperar o fruto das almas que sc pretende; c ao 
Conde Governador torno a mandar escrever pela carta que 
com esta vai, e lhe entregareis, proveja dc embarcação, e 
do viatico necessário para a passagem aos (i Religiosos, por 
que vindo com menos risco em companhia da armada até a 
altura em quo se houverem de apartar e ir na derrota do Ma-
ranhão, possa conseguir sua viagem seguramente. Escripia 
em Alcantara a 0 dc Maio de 1652. —REI. » 

Nestas zelosíssimas expressões se distinguia o real oráculo, 
por que mais que dc nenhum outro tratava primeiro do negocio 
da salvação dos Gentios c dc estabelecer o seu Imperio na 
base fundamental da santa fé cm toda a parte onde tremu-
lassem as suas Quinas c tivessem vigor as suas armas. Mas 
quem mais empenhado soprava este fogo no peito do Sobe-
rano, era quem mais que todos tinha nelle huma tão particular 
entrada, quo conhecendo a Magostado o zelo de hum tão liei 
vassallo, c sendo-lhe notoria a capacidade c comprehensão 
dc hum tão grande homem, estimava as suas propostas, e 
fazia sc pozessem em execução os seus arbitrios, por ver 
que só tendião ao maior serviço de Déos e seu, com hum 
desinteresse muilo próprio da sua virtude e zelo apostólico. 

Era este o sempre grande e nunca assas louvado pelas 
suas letras, pelas suas virtudes, c pelo singular c raro ta-
lento da oratoria, o maior prégador que vio este século, o 
famoso e memorável Padre Antonio Vieira, gloria de Lisboa 
pelo nascimento, honra do Brazil pela criação, e credito da 
Companhia dc Jesus pela profissão; o qual querendo trocar 
os mimos c estimações da corte pelo desabrido e trabalhoso 
das Missões do Maranhão, pretendia empregar agora os seus 
talentos na conversão das almas dc innumeraveis Gentios, 
com que parece se inundavão as margens do maior rio que 
reconhece o inundo com o famoso nome dc Amazonas. 

A seu tempo veremos postos em execução os fervorosos 
intentos deste apostólico varão. Passemos primeiro a admirar 
a grandeza inexplicável de animo com que o Sereníssimo 
Rei o Senhor D. João IV, quiz remunerar a Companhia pelos 
grandes serviços, que via lhe havião fazer seus filhos nesta 
gloriosa Missão. 

Primeiro que tudo assentou comsigo mandar consignar ren-



/ 

— m — 

das para a fundação dchumCollegio na cidade do Maranhão, 
que servisse de escola, onde aprendessem os Missionários as 
obrigações do seu ministerio, laborioso exercido da propaga-
ção do Evangelho, c reducção dos Gentios ao gremio da 
igreja c vassallagcm da sua lleal Coma; idea, que a ter 
então effeitò, seria huma das maiores seguranças para o es-
tabelecimento da nossa venerável Provincia, e nos livraria 
das muitas c diversas revoluções, que depois muito á nossa 
custa experimentamos. Achaque grande dos nossos antigos 
Padres, serem mesquinhos cm aceitar mercês, ao mesmo 
tempo que a liberalidade e grandeza do seu Soberano os 
cpicria encher delias; segurando deste modo pela real pro-
tecção os precisos interesses a que indispensavelmcnte os 
reduzem as máximas do seu instituto; porque ou hão de 
olhar para as mãos do seu Rei, ou hão de cuidar das conve-
niencias próprias, visto sc não poderem utilisar dos minis-
terios que exercitão. Mas o grande zelo e fidelidade do 
Padre Antonio Vieira, que não olhava mais para os interes-
ses particulares da Missão, que para o bem publico do 
Reino, vendo exhaustos os erarios roaos que elle tanto dese-
java augmentar para se poderem sustentar com gloria da 
nação as guerras com Castella, dissuadio o grandioso Mo-
narcha para que suspendesse a sua grandeza cm lempo em 
que crão precisos muitos cabedaes para conservar ¡Ilesos os 
direitos da sua real coroa; representando que bastaria por 
então, que Sua Magcstadc consignasse a cada Missionário 
35$ de congrua annual, conccdcndo-nos tres aldeas de In-
dios livres, que fossem privativas tão súmente da nossa 
administração, naqucllas partes onde se fazia necessária 
casa ou collegio nosso, que crão Maranhão, Pará e Gurupa, 
que esta sú mercê poderia por enlanto supprir os grandes 
gastos de huma real fundação. 

Annuio o piíssimo Rei á representação do Padre Vieira, 
não menos edificado que satisfeito dos Congruentes moti-
vos que apontava. 

Concedeu promptamente o que o Padre pedia, e por se-
rem estas as primeiras doações reaes que teve a nossa 
Missão, as quero aqui copiar para eterna lembrança do nosso 
agradecimento a tão clementíssimo Monarcha.Diz, pois, a pri-
meira provisão: 

« Eu El-Rei faço saber aos que esta minha provisão vi-
rem, ipio o Provincial da Companhia dc Jesus da provincia 

3Í 



— 242 — 

do Brazil un; representou (|iic cu fui servido ordcnar-llic em 
Fevereiro dc 4649, queda Babia dc Todos os Sanios cnvias.se 
ao Maranhão dez Religiosos para sc empregarem na conver-
são do Gentio delle, c que ao Conde dc Caslello-Melhor, Go-
vernador do dito Estado, lhes fizesse dar para isso embarca? 
cão c o provimento necessário, o que não leve cffcilo por 
causa dos inimigos; pedindo agora lhe fizesse mercê, man-
dar consignar neste reino aos dilos Religiosos congrua sus-
tentação de suas pessoas, e o provimento necessário dc suas 
Igrejas, para se poderem logo embarcar e acudir aquella 
Christanda.de, que necessita muito de remedio espiritual: e 
lendo a tudo respeito, e aos ditos Religiosos não terem 
naquelle Estado cousa alguma dc que se possão sustentar, 
c ao que sobre a materia respondeu o Procurador de minha 
Fazenda, a que sc deu vista : 

« liei por bem e mepraz, vistos os exemplos que allegáo, 
que os dilos Religiosos que hão dc passar á dita Missão do 
Maranhão ténhão cada hum deites para seu sustento 35$, 
com declaração que a metade do que montar a dita quan-
tia e ao dito respeito lhe mandarei consignar neste Reino 
pelo conselho da minha Fazenda, o que tocar na renda do 
Estanque do Tabaco, cabendo nella, e não cabendo cm 
alguma outra renda livre; e que a oulra metade sc passe a 
seu Procurador bastante na Bahia dc Todos os Santos, no 
rendimento dos dizimos do Rrazil, por mão dos contraclado-
res, assentandò-se-lhe na folha a quantia que sc montar no 
sustento dos ditos cinco Religiosos, ao dito respeito de 35S 
cada hum, como tudo sc faz aos mais Religiosos c clero ; c 
isto precedendo justificação, da qual conste que residem no 
Maranhão inteiramente todos os ditos Religiosos, para que a 
quantia que sc montar nos que faltarem ao dilo respeito dc 
35$, sc poder cobrar para a minha Fazenda; a qual quantia 
sc não poderá gastar, ou divertir pelo Governador, nem por 
outro algum ministro, cm nenhuma oulra cousa, por precisa 
que seja, com pena de pagar dc sua casa quem assim o não 
cumprir, c dc o poder demandar por elle o dito Procura-
dor da Companhia: c o dito pagamento sc continuará cm-
quanto os dilos Religiosos não poderem ser pagos nos dizi-
mos do Maranhão, ou não tiverem bens próprios deixados 
por particulares de cuja renda sc possão sustentar. 

« Pelo que mando a todos os Ministros da justiça e fa-
zenda, a que locar, assim deste Reino, como do Brazil c 
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eumprão c guardem esta provisão tão inteiramente como 
nella sc contem sem duvida alguma, a qual valerá como 
caria, sem embargo da ordenação do liv. 2o, tit. 40 em 
contrario, o pagará o novo direito, sc o dever. Antonio 
Serrão a fez cm Lisboa a 24 de Julho de 1652. —0 Secreta-
rio Marcos Rodrigues Tinoeo a fez escrever.—REI. » 

0 Piíssimo Sr. Rei D. Pedro II, de boa memoria, mandou 
dar mais todos os annos 350$ por decreto da secretaria de 
estado com obrigação dc terem os nossos Padres" mais dez 
Religiosos actualmente no Maranhão. 

Ate que indo da Missão para Portugal o Padre Felippo 
Iiettendorf, no auno de 1684, alcançou de Sua Magestade 
nova mercê, segundo a lembrança que o dito Padre deixou 
escripia dc sua própria mão e sc acha no nosso cartório. 
Diz pois: 

« No anno dc 1684 alcancei de Sua Magestade que se 
pagassem todos os annos 050$ de congrua estável e perpe-
tua, com a condição de lermos actualmente no Maranhão 
trinta sugeitos da Companhia de Jesus, alliviando-nos da 
ronducção e não obstante a deixa dos lieis; e sobre a justifica-
ção dos ditos trinta Religiosos, que bastaría huma certidão 
jurada pelo Superior Maior de toda a Missão, assignada 
pelo Governador e Capitão General dc todo o Fstado. 

« Isto o (pie alcancei da liberal grandeza de Sua Mages-
tade, que não foi pequena mercê para essa Missão, c lam-
bem não pouca consolação minha o favorecer-mc Dcos 
para o poder alcançar, etc. » 

Esta he a única renda que tem a Yice-Provincia do Ma-
ranhão do real thesouro, que a grandeza dos Augustissimos 
Senhores Reis de Portugal nos consignou para eferno mo-
numento da sua magnificencia e perpetua gratidão da nossa 
devida lembrança. 

Hoje se achão cm toda a Yice-Provincia não só os trinta 
sugeitos a que Sua Magestade nos obrigou, mas seis vezes 
trinta, que pelos collegios, casas c Missões se oceupão na 
salvação do próximo, e augmenlo e conversão dos Gentios. 

Concedeu mais o zelosíssimo e real Fundador da nossa 
nova Missão tres aldêas das já convertidas, para o serviço das 
Ires casas ou collegios que se havião dc fundar nas Ires 
Capitanias do Maranhão, Pará c Gurupá, visto que se não 
podíào erigir, nem dotar das reaes rendas, pelo muito que 
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Castella, e serem agora precisos para os grandes gastos 
das futuras guerras da monarclña; motivo porque o Padre 
Antonio Vieira, agradecendo, não aceitou a mercó com que a 
liberalidade de Sua Magestade queria fundar e dotar hum 
collegio á custa da sua real fazenda; servindo as duas aldeas 
(que a terceira não surtió effeito, por nunca se fundar casa 
nossa no Gurupa) como de fundação e dote para os dous 
collegios do Maranhão c Pará, como até o presente se 
observa pelo grande cuidado e diligencia com que os Padres 
têm sempre allendido ao bem e conservação das ditas 
aldeas. 

A provisão cm que sc furnia a real mercê be a seguinte: 
« Eu EI-Rei faço saber aos que esta minha provisão 

virem, que cu fui servido ordenar aos Religiosos da Com-
panhia de Jesus da Provincia do Brazil, por oulra minha 
provisão, e na forma que nella sc declara, que daquella 
possão passar ao Maranhão a continuar com aquella Missão 
e conversão do Gentio em beneficio e fruto de suas almas. 
E por que será justo, que sc possão valer dos Índios para 
seu serviço, embarcações e cnlradas do sertão: 

« Hei por bem, e me apraz de lhes conceder que possão 
ter huma aldêa na Capitania do Maranhão, outra na Capita-
nia do Pará c outra na do Gurupá, que são as partes onde 
hão de fazer as suas residencias, e islo para com mais 
commodida.de sua poderem fazer suas Missões c dilatarem 
a fé por todas aquellas partes; com declaração que os ditos 
Religiosos serão obrigados a pagar aos Índios seu trabalho, 
na forma que sc cosluma, ou tê-los muilo a seu contento, 
sem por nenhuma via os poderem cativar. Pelo que mando 
aos Capilães-móres das ditas Capitanias do Maranhão e Pará 
e aos oOlciães das Camaras delias, que cada hum pela parle 
que lhe locar facão dar aos ditos Religiosos as dilas aldêas 
na fórma acima referida, c cumprão c guardem esta minha 
provisão muito inteiramente, como nella se contém, sem 
duvida, nem contradicção alguma; a qual se registará nos 
livros das Camaras das ditas Capitanias para a todo o tempo 
constar o que por cila ordeno, c valerá como carta, sem 
embargo da ord. liv. 2", lit. 40 em contrario, e sc passou 
por duas vias, que huma só haverá effeito e pagarão o novo 
direito. Manoel de Oliveira a fez em Lisboa a 23 de Setem-
bro de 1652.—0 Secretario Marcos Rodrigues Tinoco a fez 
escrever.—REI. » 
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Do contexto dosta provisão se vê claramente que o sen-
tido <lo real doador foi dar-nos as aldeas livres e desemba-
razadas ; porém os nossos primeiros Padres, por se não 
malquistarem com os povos que nunca levariào a beni <> 
lirarem-se as ditas aldèns do serviço dos moradores, qnizerão 
antes, como fizerão, descê-las á sua custa, e funda-las pela 
sua diligenciai indo aos matos c interiores do sertão a bus-
ca-Ios com não pequeno trabalho, gastos c paciencia, que 
tudo costumão consummir semelhantes conquistas. 

A do collcgio do Maranhão a pozerão no sitio que hoje se 
chama Maracú("),c a do collegio dp'Pará no lugar a que derão 
o nome de Curaçá (""), onde \ivem contentes c satisfeitos pela 
caridade dos Padres, que lhes assistem ; e a não ser assim 
já estarião, como outras muitas consummidas, quesendo do 
mesmo tempo apenas se conservão as reliquias de sua quasi 
perdida memoria. 

lie certo que as grandes epidemias da bexiga o sarampo, 
que tem sido falaes c deploráveis ao Estado, fazendo nos 
miseráveis índios, como mais fracos, maior estrago, as tem 
em grande parto diminuido; porém a continua assistência 
do necessário as vai ainda conservando como hum princi-
pal estabelecimento da sustentação dos dons collegios, (pie 
sem o serviço dos índios se não poderião meneiar nas con-
ducções de suas canoas. 

(') Ilc actualmente a cidade de Vianrta. 

(") Depois da expulsão dos Jcsnilas foi elevada á callicgoria de villa, coma 
denominação de Nova dT.I-ttci; mas tendo decaindo muito perdeu esses 
fóros, não passando hoje de uma pequena Ffcgtfczia com o antigo nome de 
Curin.á. 



CAPITULO MM. 

FERVOROSA RESOLUÇÃO DO PADRE ANTONIO VIEIRA EM QUERER 

PASSAR AO MARANHÃO A RESTABELECERA NOVA MISSÃq, 

MORTOS TODOS OS MISSIONÁRIOS, VENCENDO PARA ISSO AS 

MAIORES DIFFICULDADES NA CORTE. 

Passadas já as provisões, e assignadas as congruas pelo 
magnânimo Restaurador da liberdade portugueza para o 
fundamento temporal da nossa desamparada Missão, por 
terem nclla morrido, como vimos, os últimos c fervorosos 
Missionários que a sustinhão; restava só o cuidar no seu 
fundamento espiritual em huma muito escolhida e fervorosa 
recruta, com que se podessem presidiar, senão todas, ao 
menos as principaes conquistas, a que o demonio c a am-
bição de alguns poderosos não deixavão de repetir formi-
dáveis assaltos, vendo as aldêas sem pastores, o os filhos 
sem pais que os defendessem de seus inimigos, e os con-
duzissem para o seguro gremio da Santa Igreja, que era o 
intento e maior cuidado de Sua Magestade; que por isso 
dava pressa ao Padre Vieira, para que expedisse a Missão, 
a que pão faltavão já muitos e fervorosos sugeitos que se 
offerecião, querendo trocar os mimos de Portugal pelo des-
abrido daquelles sertões. 

Era o Padre Antonio Vieira o que mais que todos ape-
tecia esta gloriosa conquista, de que via se havia de seguir 
tanta gloria de Déos, e conveniencia de seu Principe, aug-
mentando--se-lhc nas espirituaes conquistas os vassallos, e 
nas suas conversões os mais gloriosos triumphos dá nossa 
fé; mas como desta Missão, que foi a primeira que chegou a 
salvamento, por se ter perdido, como vimos, a do Padre 
Luiz Figueira, foi o principal movei o grande Vieira, como 
quem guardava em seu animo o ser hum de seus compa-
nheiros, por mais que visse se lhe havia de oppór a vonta-
de insuperayel de seu Soberano, que julgava não convir ao 
seu real serviço o privar-se em semelhantes tempos de hum 
tão fiel vassallo, seja- me portanto licito fazer primeiro hum 
brevíssimo epitome da sua vida, para sabermos quem foi 
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<:sle grande homem, que tantos créditos deu á nação portu-
gueza, tanto lustre á Companhia, e com cujas acções se 
lia de ennobrecer não pouco esta nossa historia. 

Nasceu o Padre Antonio Vieira aos (i de Fevereiro de 
HM, foi baptisado aos 15 do dito na Metrópole da opu-
lentíssima cidade de Lisboa, hum dos maiores emporios de 
toda a Europa, esclarecida patria de homens sabios, e in-
signe em produzir héroes a quem a mesma fama formou 
elogios, para serem collocadas suas estatuas no Templo de 
huma c outra Pallas. Ravascos e Azcvedos forão os dous 
nobres ramos de seus beneméritos progenitores, chamándo-
se seu pai Ghristovão Vieira Ravàsco, Fidalgo da casa de 
Sua Mageslade, c sua mãi D. Maria de Azevedo, não menos 
¡Ilustre pelo sangue, aos quaes nem o amor da Patria, nem 
os mimos da corte poderão servir de rémora ao desejo 
grande com que se offerecêrão a servir ao seu Príncipe no 
Fslado do Rrazil, e para onde partirão no fim do anno de 
1015, levando em sua companhia ao nosso heróc, sendo 
ainda de muito tenra idade, que não chegava a oito anuos. 

Chegados a Bahia a salvamento tratarão logo seus pais de 
o applicarem ao exercício das letras, que então se énsinavão 
com grande augmento dos alumnos em o nosso Collegio da 
Companhia. Vivia o novo candidato notavelmente desconso-
lado, vendo-se muito inferior nos talentos aos mais condis-
cípulos, por ser de muito rude memoria, e menos delicada 
coiuprehcnsão. Desejando avantajar-se aos mais, recorreu ao 
llironoda sabedoria divina, a Soberana Virgem Maria, que na 
Sé daquella cidade se venerava com o especial titulo da 
Senhora das Maravilhas, de quem era cordialissimamentc 
devoto. Não se enganou na eleição, porque tanto soube 
pedir e tão bem soube empenhar a Santíssima Virgem, que 
lhe alcançou o que desejava, dando-lhe a cabeça hum es-
tallo, com o feliz annuncio dos grandes thesouros que nella 
havia de depositar a sabedoria do Altíssimo, c como lèste-
inunho irrefragavel da maravilha que recebia da poderosa 
intercessão da Senhora das Maravilhas. 

D'ali por diante forão tão felizes os progressos de seus 
estudos, que não só assombrava os condiscípulos, senão 
que admirava aos mesmos mestres. Resoluto em tomar es-
tallo de Religioso para se retirar do mundo, põz os olhos na 
nossa Companhia, a cujo instituto tanto se affeiçoára, que 
deixando furtivamente a casa de seus honrados pais se re-
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colheu ao nosso Cqllegio, resolvido a não saliir delle senão 
ou vivo com a santa roupeta, ou morto com qualquer outra 
mortalha. Vista a força da vocação, foi aceito pelos nossos 
Padres, qué logo derão parle aos [tais da resolução do liIlio. 
Corrôrão logo estes com alguns parentes a dissuadi-lo de 
huma eleição tão arrebatada, a que se não podia dar outro 
nome que de simples vclleidade, por se não poder compade-
cer era anuos tão verdes o mimo da própria casa com os 
rigores da Religião. 

Tudo lhe propozerão com efficacio, mas tudo rebatia elle 
rom industria, até que cansados os parentes, licou vencedor 
o iinssn esforçado Hercules nas primeiras mantilhas da sua 
espiritual educação, com notável exemplo dos nossos, e con-
solação dos mesmos pais, que já davão por acertada a 
eleição do lilho, a quem mais alta Providencia destinava 
para grandes cousas. Acabado o noviciado, como nelle tinha 
feito voto de se empregar todo na conversão das almas dos 
Indios da America, pedio com instancia aos Superiores o 
alliviassem de continuaros estudos, para mais brevemente se 
empregar naquelle trabalhoso cultivo. Irritarão os Prelados 
o voto, e mandárão proseguissc nas aulas, onde excedendo 
aos iguaes, passou a assombrar aos que lhe erão superiores 
no Magistério. 

Adiantado cm letras com superior vantagem aos demais, e 
ornado de virtudes, foi promovido ao Sacerdocio aos 13 do 
Dezembro dclG35; capto para lodos os ministerios da Com-
panhia, foi avisado para ler huma cadeira de Thcologia no 
Collegio da Bahia. Mas a Alta Providencia, que destinava o 
Padre Vieira para cousas maiores, atalhou os voos que esta 
remontada águia podia fazer nas nossas' aulas, porque suc-
cedendo por este tempo a feliz acclamação c restituição do 
Sceptro Portuguez ao seu legitimo Soberano o Augustissimo 
Sr. D. João IV, querendo D. Jorge de Mascarenhas, Marquez 
de Montalvão, vicc-Hci que então era do Estado do Brazil, 
dar os mais vivos signaos da sua generosa fidelidade ao glo-
rioso Libertador da Patria, mandou seu filho D. Fernando 
Mascarenhas a beijar a mão a Sua Magestade, dando-lhe o 
parabém da nova felicidade, e juntamente a alegre noticia, 
de que lodo o Eslado ficava já sujeito ás suas rcaes ordens. 

E querendo fazer mais este beneficio á Patria, vendo os 
raros talentos e profunda capacidade de hum homem tão 
grande como o Padre Vieira, o mandou embarcar na com-



panhia de seu lilho, comconsenlimenloe approvarão dos Su-
periores; julgando remeltia ao seu Principe hum novo ora-
culo, que não só assombrasse a corte no pulpito, senão lam-
bem que se fizesse attendido no gabinete. 

Não se enganou o Marquez, porque notavelmente satisfeito 
n prudentíssimo Monarcha das singulares prendas do grande 
Vieira, lhe commetteu os negocios mais intrincados, que só 
sc poderião fiar de hum vassallo tão zeloso e apaixonado 
pelo bem do lieino, como o Padre Antonio Vieira. 

Já não cabião em huma só corte ou emhumsóhemisphcrio 
as grandes luzes de hum tão brilhante sol, em serviço do 
Rei e da Patria ; passou lambem a ¡Ilustrar as cortes de 
França. Ilollanda, Inglaterra epor ultimo a cabeça do mundo, 
a sempre ¡Ilustre c santa cidade de Roma; onde adquirió 
laníos créditos á nação pórtugueza, como theatro que foi 
das portentosas obras de seu delicado juizo, realçando mais 
entre lodos os romanos applausos os repelidos elogios com 
que elevava a grande capacidade «leste orador lusitano bum 
dos melhores discursos daquellc lempo á Sereníssima Rainha 
Cbristina de Suécia, lie muito para .admirar, que esta eru-
dita côrle, escola de sabios, tanto se suspendesse com as 
maravilhosas perorações deste grande Pregador, que quando 
não tivesse outros que lhe pudessem levar huma grande 
parte da sua gloria, tinha perante si hum tão consummado 
orador como o Reverendíssimo João Paulo de Oliva, Geral 
de toda a Companhia, e Pregador digníssimo de Sua Santi-
dade, que muito se gloriava de ter hum lilho a quem não du-
vidava dar as primazias do pulpito. 

Assim encheu o grande Vieira o inundo de assombros, a 
Companhia de créditos, ea patria de serviços, tratando por 
mandado do seu Augustissimo Rei negocios tão delicados, e 
de tão critica situação, que só a comprehensão de hum su-
geito tão singular lhe podia dar expediente, com que a Ma-
gestade de seus Soberanos se deu sempre por bem servida 
com geraes recommendações dos mais desapaixonados polí-
ticos \laquelle tempo. 

Cheio de merecimentos, e coroado tantas vezes nas 
aulas de Minerva com a decorosa aureola do melhor orador 
que leve a Monarchía de Portugal, obrando tanto em bene-
fício do Reino, de que se acreditou sempre o mais fiel Vas-
sallo, que premio pediria, ou que mercê julgaria por mais 
adequada aos seus relevantes merecimentos ? Pasma o dis-
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curso, e até. á mesma admiração faltão palavras com qué 
explicar a nunca assaz louvada resolução de hum varão ião 
benemérito da Republica Portugueza, não menos politico 
que chrislão, religioso e heróe de acreditadas virtudes. 
Poderia pedir entre os termos de virtuoso, que para maior 
socego do espirito o deixassem retirar-se a huma das nossas 
casas, onde totalmente livre e esquecido de negocios da 
cõrte, podessc melhor entregar-sc aos socegos da alma tra-
tando só de assegurar nos suaves ocios da contemplação 
aquella união com Peos, que eleva os homens á mais su-
perior esphera. Pensamentos serião estes de quem para 
salvação da própria alma ou professasse o instituto da vida 
monástica ou seguisse os dictamos da mais rigorosa eremí-
tica. Mas para hum filho de Ignacio, que chegou a pôr em 
duvida a própria, só para salvar a alma de seu próximo, 
em cujo serviço consagrou todas as idéas do seu admirável 
instituto, não erão estas as pretenções a que o arrastavãoas 
máximas do seu espirito, porque como filho de tão fervo-
roso pai, a generosa Águia anbelava maiores emprezas, 
maiores trabalhos, c mais seguros e crescidos lucros, que 
erão as almas de tantos Gentios, que por falta de operarios 
morrião ao desamparo nos incultos matos do Maranhão, e 
nos ásperos e vastos sertões do Grão-Pará. 

Não se Unhão ainda de todo apagado aquellas faíscas que 
o abrazado espirito do venerável Padre Luiz Figueira tinha 
espalhado pelos Gollegios, onde, com o intento de alistar 
soldados para a milicia de Ghristo, linha muitas vezes pra-
ticado á communidade, donde resultou offereccrem-se-lhe 
para a espiritual conquista do Maranhão quatorze animosos 
combatentes; que, com o titulo de operários, partirão com 
elle a propagar o Evangelho na companhia do (Invernador 
Cedro de Albuquerque , com tão grande infelicidade, que 
junto da Cidade do Pará naufragárão na sua barra ; sendo 
miserável despojo de seus furiosos mares que os lançarão 
nas praias da ilha fronteira de Joannes, para serem innocente 
alvo da fereza c barbaridade dos Aroàes, como já dissemos. 
Coube não pequena parte deste fogo ao virtuoso Padre An-
tonio Vieira, que sabendo logo do desgraçado naufragio, 
quasi exlincta a Companhia neste Estado e postas em total 
desamparo as almas de tão ¡inmenso Gentio, ardendo em zelo 
buscava meios para a sua retirada, c não perdoava a dili 
gencias para ir restabelecer aquella Missão, apezar das mais 
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vivas o cfíicazcs contradicções que precisamente havia en-
contrar um homem Ião grande, o cm quem a Magestade 
tinha posto os olhos para as maiores oceupações do seu 
real serviço. Esforçavão estas mesmas difflculdades o Prin-
cipe c a Rainha Mái, de quem era notavelmente aceito. 

A todos pareceria a pretenção dillicultosa, menos ao Padre 
Vieira que, com le viva e esperança lirme confiava em Déos 
moveria o animo de El-Rei para lhe dar a licença que pedia 
em benefício de tantas almas, e para o que empenharia 
todos os serviços que tivesse leito em obsequio da Patria e. 
attenção ao seu Soberano, caso que de outra sorte lhe não 
fosse possível seguir viagem. 

Forão tão vivas as contradicções e ião fortes os combates 
com que o alentado animo do Padre Vieira aeommetteu a 
empreza, que, apezar da mesma impossibilidade, alcançou 
0 que pretendia, com pasmo e assombro dos que penetra-
vãoo emmaranhado daquelle negocio,como adiante veremos. 

Não poderei melhor explicar, por agora, que com a mesma 
penna deste varão apostólico, em carta escripia ao Padre 
Francisco Gonçalves, que tendo ido á Roma por procurador 
da Provincia do Brazil, linha pedido com a maior eflicacia, 
na presença do nosso Reverendo Padre Geral, lhe concedesse 
o poder passar para a Missão do Maranhão, a que o mesmo 
Padre, por se ver livre dos seus continuos rogos, annuio. 

Parlio este grande Padre muito contente com a nova mercê 
para Portugal, que estas erão as que então pretendião os 
varões daquelle tempo; mas pouco depois da sua chegada 
ao Reino, chegou lambem a patente cm que o Reverendís-
simo o nomeava Provincial do Brazil, e que acabado o go-
verno poderia partir para o Maranhão. Não desmaiou com 
tão improviso golpe o fervoroso animo do Padre Gonçalves, 
com quem o grande Vieira communicou logo os seus inten-
tos, que o dito Padre approvou; e como já era Provincial 
daquella Provincia, por quem a nossa Missão se governava, 
lhe deu logo a incumbencia de visitador de toda ella, caso 
que conseguisse o fim que hum e outro desejavão. Partindo 
o Padre Francisco Gonçalves para a Bahia, e vencidas todas 
as dilliculdades para a partida do Padre Vieira, escreveu ao 
dito Padre a seguinte carta, que, melhor que eu, saberá 
explicar o feliz successo deste grande empenho, serviço de 
Déos e bem das almas. 

i Muito Reverendo Padre Provincial do Rrazil (P. G.), Paz 



em Chiislo.— Como mi l'azia conta ir ruin a armada da linlsa 
o as oceupações daquelles últimos dias forão ião grandes, 
reservei o escrever para os dias que nos detivessemos na 
Ilha da Madeira; mas como Déos dispoz outra cousa, e a 
armada terá chegado sem carta minha, nesta darei conla a 
Vossa Reverencia de ludo o que tom passado ácerca da 
Missão do Maranhão, depois que Vossa Reverencia partió 
desta Côrte. A primeira cousa que entendemos foi em con-
tinuar o requerimento da fundação da Missão, o qual Sua 
Magestade despachou na mesma forma em que lh o apresen-
tamos; ordenando que se nos dessem 3oU$000 para dez 
pessoas, á razão de .'1DJJ0Ü0 para cada uma, pagos a metade 
nos dizimos da Bahia, e a outra no contracto do tabaco desta 
cidade. Da parte tocante aos dizimos da Bahia se nos passou 
logo provisão, sobre a qual replicámos, para que se lizesse 
a clausula que se nos pagaria independente dos Governa-
dores, como ao Senhor Bispo e Clero da Sé, c neste reque-
rimento se trabalhou mais que no primeiro, porque tivemos 
quasi todos contra nós; mas alíim se venceu, como Vossa 
Reverencia verá do theor da provisão. A do tabaco não 
se passou logo, porque achamos que' estava consignado 
a outros pagamentos, c porque todos os do Reino são hoje 
mui incertos: e assim nos pareceu pedir essa outra metade 
nos dizimos do Rio de Janeiro, como se concedeu, e lam-
bem se passárão as provisões, nas quaes não deve fazer 
duvida o dizer-se—se pagará dos sobejos dos dizimos—, 
porque se entende do que sobejar dos ordenados c ordina-
rias ipie nelle estão consignadas, e nas de pagamentos de 
soldados, a que também se applica, como de muitas clau-
sulas da mesma provisão se deixa entender. Alcançada a 
fundação, que era a condição, sitie qiia non, da Missão, 
conforme as ordens que trouxe o Padre Francisco Ribeiro, 
tratámos do modo, com que breve c commodamenle, c sem 
gaslos da Provincia podessem ir para o Maranhão os sugei-
tos delia, e se expedirão as cartas para o Conde Governador 
e para Vossa Reverencia, em que Sua Magestade manda que 
aos Padres da dita Missão se dé todo o provimento neces-
sário e se lome o caraveláo, á custa tudo de sua Fazenda, 
em que os Padres partão em companhia da armada até á 
altura do Rio Grande, em que pôde haver perigo, e dali 
sigão sua derrota. 

« Estas cartas forão por via do Porlo com Felippo Ran-



(leira; e porque não tenho aviso de haverem chegado ás 
mãos de Vossa Reverencia, farei que se multipliquem as 
vias. Sobre estes dous fundamentos resolvemos, o Padre 
Francisco Ribeiro e eu, de tratar da Missão em fórma, 
seguindo os designios do Padre Luiz Figueira e as ordens 
de Sua Magestade, em que manda que edifiquemos casas e 
e Igrejas nas tres Capitanias do Maranhão, Pará e Gurupá. 
Alcançamos primeiro que em cada uma das Capitanias se nos 
déssc uma aldêa para termos indios, que nos acompanhem 
e sirváo nas Missões, independentes dos Governadores, de 
que levamos provisões de Sua Magestade, cujas cópias tam-
bém remetió a Vossa Reverencia, e de mais dos viáticos, que 
montarão á420í>000 nos fez mercê Sua .Magestade de 7r>(¡$000 
para provimento das Igrejas: de que logo se arrecadárão mil 
cruzados, com as quaes duas esmolas e outras, se aviou a 
.Missão de todo o necessário ás Igrejas, casas e resgates, 
tudo na fórma que Vossa Reverencia verá pelas lisias que 
com esta vão. 

«Os sugeitos, que nos pareceu admitiu* para a Missão forão 
os seguintes: o Padre Manoel de Lima, cujos merecimentos 
Vossa Reverencia muito bem conheceu, o qual desesperado 
de poder proseguir a sua Missão do .lapão se dedicou se et 
sua omniu. a esta do Maranhão; o Padre, .loáo de Souto Maior, 
e o Padre Manoel de Souza, os quacs por justos respeitos 
estiverão occultos até a véspera da partida, e o segundo com 
as ordens tomadas, dous mezes havia, sem ninguém o saber 
nem suspeitar: o Padre Francisco Velloso, e o Padre Thomé 
Ribeiro, sem embargo de terem em Coimbra muitas opi-
niões, ainda de Padres graves e espirituaes, que os acon-
selhavão de não irem á Missão senão depois de acabada a 
Theologia; mas elles com grande edificação se renderão logo 
ao que entenderão ser vontade dos Superiores dessa Pro-
vincia; o Padre GasparFragoso, que leu este anno a Nona, e he 
sugeito de grande virtude, recolhimento e resolução, acabou 
o curso e tem muito bom talento de Prégador; o Irmão Agos-
tinho Gomes, olim Agostinho das Chagas, da Irmandade de 
Santo Ignacio, chamado vulgarmente o estudante Santo, por 
que verdadeiramente o he, c cuido que Vossa Reverencia o 
confessou algumas vezes, entrou no noviciado dia do Espi-
rito Santo, e foi com cinco mezes de noviço. 

«Além destes recebemos dous Irmãos, .losé de Mena e Anto-
nio de Mena, a quem mudamos o nome pela equivocação da 



- 254 — 

língua da terra 'Muna na língua brazilica significa marido) c 
hoje se chamão .losé e Antonio Soares; o primeiro he Clérigo 
dos de Santo Ignacio, casuista, homem de grande orarão; o 
segundo he cursista, mas a melhor habilidade, e o melhor hu-
manista do pateo, o sobretudo anjo de condirão e costumes, 
e também da Irmandade de Santo Ignacio ; com que licárão 
supprindo a menor estreiteza do noviciado, que terão no Ma-
ranhão, onde. ou no navio se lhes hão de bolar as roupetas. 

«Demais destes, recebemos dous Irmãos Coadjutores, hum 
dos quaes he Francisco Lopes, que servia este Collegio, de 
cujo espirito não digo por que o conhece Vossa Reverencia; 
o outro Simão Luiz, oflicial de carpinteiro, homem de muito 
bons costumes e préstimo. Não conto aqui o Padre Luiz Mo-
niz, porque o levou Deos para si, com grande sentimento 
nosso; nem o Padre Antonio Vaz, porque deu causas para 
não ir nesta occasião, das quaes dou conta a Vossa Reveren-
cia cm carta particular, e com approvação do Padre Pro-
vincial, licou até novo aviso de Vossa Reverencia. 

«Demaneira que são os sugeitos, de que se, formou a Mis-
são, por todos doze: 8 Sacerdotes, 2 Irmãos estudantes, e 
'2 Irmãos Coadjutores. Pareceu-nos exceder tanto o numero, 
principalmente suppondo que dessa Provincia hão de ir os 
(pie Sua Magestade ordena; porque havendo de ser as resi-
dencias tres, ehavendo-se de tratar das Missões e conversões 
do C-rão-Pará e rio das Amazonas, que he o que princi-
palmente se pretende, não se pôde acudir a isto com menos 
de 18 ou 20 sugeitos, os quaes Deos sustentará com a pro-
videncia que costuma aos que por se empregarem todos no 
seu serviço, não reparão em commodidades próprias. 

«Hum punhado de farinha, e hum carangueijo nunca nos 
pôde faltar no Brazil; e emquanto lá houver algodão e tuju-
cos, nunca nos faltará de que fazer huma roupeta da Com-
panhia , c esta he a resolução e desejos com que. imos 
todos e confiamos na graça de Deos Nosso Senhor, que nos 
ha de ajudar a perseverar nelles. E como a renda se nos ha 
de pagar na Bahia e Rio de Janeiro, tomando-a os dous Col-
legios em si, e mandando-nos assucares da sua lavra, com 
que nos fação esmola dos melhoramentos da sua liberalidade, 
empregando-se aqui nos géneros mais necessários ao Mara-
nhão, sempre virá a chegar lá muito acerescentado. Bem 
vejo que os riscos do mar são grandes, mas alguma cousa 
hão de deixar a Deos, os que dedicão tudo a elle. 
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a No Maranhão, como de lá nosavisão, também lemos ainda 
alguns escravos e criação de vaccas, de que se poderão 
ajudar os daquella casa : c se nas outras, e nas Missões, se 
lizer o fruto que se espera, logo Sua Magestade, como tem 
promettido accrescenlará mais renda, c não faltarão pessoas 
particulares e devotas que nos ajudem com suas esmolas: 
6 quando não bajão outras, resolver-me-hei a imprimir os 
borrões de meus papelinhos que, segundo 0 mundo se leni 
enganado com clles, ainda o Padre Procurador Geral 
pôde tirar da impressão com que. sustentar mais dos que 
agora vão. Assim que por falta de sustentação não deixe 
Vossa Reverencia de mandar o numero de sugeitos, que 
Sua Magestade pede, e nesta confiança, como digo, resolve-
mos que de cá fossem logo os doze. 

«Disposta assim a Missão, e tomado no navio o mais largo 
e commodo lugar que pôde ser (o qual lambem deu EI-Rei) 
em 22 de Setembro começou a partir a frota, e os nossos 
Missionários se forão embarcar todos, e eu dos últimos com 
o Padre Francisco Ribeiro como que nos iamos despedir 
delles ao navio. 

«Chegados a S. Paulo soubemos que partindo os demais, 
só o do Maranhão ficava por ordem do Conselho Ultramari-
no, para poder levar hum Syndicante, que dous dias antes 
se despacliára. Estava Kl-Rei naquelle dia na Quinta, fui lá 
e alcancei hum decreto de sua letra para que o Syndicante 
ficasse em terra, e o navio do Maranhão partisse com a frota. 
Indo já para elle com tão bom despacho, soubemos que os 
Capitães-móres do Maranhão e Pará não estavão embarcados 
pela mesma causa. Torno a Lisboa ao Conde de Odemira, 
dou-lhe a noticia da nova ordem de El-Rei, e conforme a 
ella, se mandou aos Capitães-móres, que aquella noite se 
embarcassem para darem á vela pela manhãa porque já não 
havia tempo nem maré, e com esta resolução nos tornámos 
para casa o Padre Francisco Ribeiro e eu, deixando os demais 
embarcados; e parecendo-nos que com esta dissimulação 
se encobrião melhor os meus intentos. Mas posto que ge-
ralmente succedeu assim, não faltou quem entrasse nas sus-
peitas, e désse parte ao Paço, donde em amanhecendo ine 
veio recado para que fosse fallar a Sua Alteza: Fui, e por 
que o estavão para sangrar, disse-me que esperasse para 
depois da sangria, tudo "afim de me deter, mas eu me sahi 
e me fui embarcar a toda a pressa; chegando ao navio soube 
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qúe 151-Rei tinha mandado chamar o mestre, do que os Pa 
dres estavão mui desconsolados, entendendo o que podia 
ser. Nao havia já em lodo o rio mas que boma náo que es-
lava cm Paço de Arcos. 

« Pedi ao Padre Francisco Ribeiro j <jue quizesse ir saber, se 
havia ir lomar a Ilha da Madeira, e se levaria hum passa-
geiro, e eu com o Padre Luiz Pessoa tomei mullas em Belém 
e partimos a Lisboa. A' porta do Paço achei o mestre do na-
vio do .Maranhão, que me disse, o mandára chamar El-Réi 
para lhe dizer que o havia mandar enforcar, se no seu navio 
fosse o Padre Antonio Vieira. Também aqui soube que linha 
mandado Sua Magestade ao mesmo navio o Padre Bispo do 
.lapão e o Capitão; o Hispo para que me trouxesse, e o Ca-
pitão com ordem que tanto que eu lá não estivesse, partisse 
logo com o navio. 

«Com estas noticias tão declaradas parti a Sua Alteza (por 
que Kl-Ilci estava comendo), e lhe disse resolutamente que 
eu ia e havia de ir para o Maranhão, procurando reduzi-lo 
a que o houvesse por bem com todas as razões e extremos 
que cm semelhantes occasiões costuma ensinar a dôr e a 
desesperação: mas nenhuma bastou, antes me desenganou 
Sua Alteza, que El-Itei estava na mesma resolução e que 
não haveria cousa alguma para que os apartasse delia. Sobre 
este desengano considerei que se fadasse a Sua Magestade 
me poderia deter muito, e perdera náo de Paço de Arcos, e. 
juntamente que partindo, sobre El-Rei expressa e presen-
cialmente me negar a licença, ficaria a fugida menos decente 
para quem a não quizesse escusar com a justificação da 
causa, pelo que sem lhe fallar, me tornei a Belém, aonde 
lambem chegava de volta o Padre Francisco Ribeiro com 
resposta que a náo partia para a Bahia, e que havia tomar a 
Ilha da Madeira, e. que me levaria. 

aPassei-me logo á fragata, deixando em terra osdousPa-
dres, os quaes ambos me disserão, que não approvavão a 
minha resolução, posto que o Padre Ribeiro mais friamente 
que o Padre Pessoa, que em parle me animou, liem conhe-
cia cu que o que dicta va a prudencia nas circumslancias presen-
tes era o que me dizião os Padres, mas cu não podia aca-
bar comigo haver de desistir da empreza, tendo chegado 
aquello ponto : nem deixar aos companheiros que os quize-
rão ser meus nella, e muitos dos quaes por essa causa se 
determinárâo mais a esta Missão que a outra. Ecomo ore-
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paro dos Padres que me aconselharão era só oppòr o pe-
rigo a graça de El-Rei, também me parecia que quanto mais 
eu arriscasse e perdesse pelo serviço de Deos, tanto mais 
penhorado ficaria o mesmo Senhor a favorecer os intentos 
por que o fazia, c assim o mostrou depois o effeito. 

« Emfim chegueiánáo atempo que queria levar a ultima 
ancora, mas ao mesmo tempo cresceu de tal sorte o vento, 
que toda a gente da náo, que erão GO homens, em muito 
tempo não poderão dar huma volta ao cabrestante, com que 
se dilatou a partida para a madrugada seguinte. Passei 
aquella noite com o corpo neste navio c a alma no do Ma-
ranhão, traçando como na Ilha da Madeira me havia de 
passar oecuítamente a elle, sem saber o quo no mesmo 
tempo se traçava em Lisboa contra mim. 

Foi o caso, que ao chegar a náo de Paço de Arcos me conhe-
ceu o Provincial de S. .loão de Deos, que passava por allí em 
huma fragata, c chegando ao convento, foi visitar sua vizinha 
a Condessa de Óbidos, onde achou o Padre Ignacio de Mas-
carenhas, c lhe contou o que vira. Mandou o Padre recado ao 
Conde de Cantanhede, o Conde ao Principe, e Sua Alteza ao 
Rei; e informando-se Sua Magestade de quantos navios ha-
via para partir no rio, e sabendo que só tres, mandou tres 
ministros de justiça com tres decretos seus, que m'os fossem 
notificar a qualquer navio onde eu estivesse. Ao amanhe-
cer iamos quasi já navegando por S. Gião fóra, quando 
chegou a nós hum Corregedor, o qual subindo á náo me 
metteu na mão hum decreto assignado por Sua Magestade, 
no qual lhe mandava me dissesse da sua parte, que lhe 
fosse fallar, porque importava, e que no caso que eu dif-
ficultasse o ir notificasse ao Capitão e Mestre do navio, que 
sob pena de caso maior desse logo fundo e não partisse. 

« Como a ordem era tão apertada, e ás torres se linha 
também mandado outra, que não deixassem passar nenhum 
navio sem constar que não ia cu nellc, foi força obedecer, 
e arribar antes de partir. No caminho tomei o navio do Ma-
ranhão, que também já ia á vela a despedir-me dos Padres, 
e porque achei estar em terra o Padre Manoel de Lima, 
pelo que podia succeder, encommendei a missão ao Padre 
Francisco Velloso, tendo-o por mais antigo, posto que depois 
soube que era o Padre João do Souto-Maior, mas no cui-
dado dos noviços terá bem cm que empregar seu espirito e 
talento. 33 
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« Mais adianto encontrei em huma gôndola os Padres Ma-
noel de Lima c Manoel de Souza, que á vela e a remo ião 
seguindo o navio, mas ainda assim nos abraçamos e cho-
ramos, ralilicando-lhcs eu a promessa, que aos outros Pa-
dres linha também feito, de muito cedo ser com elles por 
qualquer via. 

« Emfittl cheguei ao Paço, onde Sua Magostado e Alteza mo 
receberão com graças zombando da minha fugida, o feste-
jando muilo a pressa; mas ajudou-me Deos, a que lhe sou-
besse declarar o meu sentimento, e as justas razões delle, 
que affirmo a Vossa Reverencia foi o maior que tive em 
minha vida, com me ter visto nella tantas vezes com a morte 
tragada. 

« Ao amanhecer do dia seguinte me bateu á porta do cu-
bículo o Padre Francisco Ribeiro, com hum escripto do Pa-
dre Manoel de Lima, feito nos armazéns, em que o avisava, 
como sem embargo de so passar a huma barca pescareja, 
e haver seguido o navio quasi todo o dia muitas leguas 
pela barra fóra, o não poderá alcançar, e que alli estava pre-
venindo huma caravela, para dentro cm 2/i horas se embar-
car para a Ilha da Madeira, a tomar lá o navio do Maranhão, 
c quando isto não podesse já ser, seguir viagem até ao Ma-
ranhão. 

« Vinha o Padre muito sentido com esta arribada dos Pa-
dres, mas ella me animou de maneira, que no mesmo ponto 
se me assentou no coração que eu havia de ir com elles, c 
assim o comecei logo a intentar, mettendo o negocio em 
consciência, e descarregando sobre a de Sua Magestade e 
Alteza a condemnação ou conversão dc muitas almas, que 
de eu ir ou ficar se poderia seguir. 

« Sua Alteza estava doente nestes dias, c com suspeitas dc 
perigo, e foi mais fácil de persuadir, o que importou muilo, 
para que so viesse a render El-Rei, o qual me levou á Rainha 
Nossa Senhora, para que me dissuadisse; mas como a pieda-
de cm ambas Suas Magestades he Ião grande, emfim pode-
rão mais as razões do maior serviço de Deos que todos os 
outros respeitos. Sc algum sacrificio fiz a Deos Nosso Se-
nhor nesta jornada, foi em aceitar a licença a El-Rei, quando 
m'a concedeu, porque a fez Sua Magestade com demonstra-
ções mais que de Pai, e assim eu a não tive por segura ale 
que m'a enlregou por escriplo c firmada dc sua real mão, 
na fórma da copia que com esta rcmclto, cm que lenho por 
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particular eircumslancia, ser passada cm dia das onze mil 
Virgens Padroeiras deste Estado. 

« Mostrei-a aos Padres, e os poderes que nella Sua Magos-
tado nos dá em ordem á conversão, c assentámos todos 
que o não partir o navio do Maranhão com a frota, havendo 
seis mezes que estava esperando por ella, o descobrir-se a 
minha jornada, o não se poder levar a ancora, o mandar-
me El-Itei tirar do navio, o ficar em terra o Padre Manoel de 
Lima, e o arribar depois, e outras tantas cousas particula-
res, que neste caso succederão, tudo foi ordenado pela Pro-
videncia Divina ; que queria que eu fosse, mas que fosse 
com approvação o beneplácito de El-Rei, c com tão parti-
culares recommendações suas aos Governadores c Ministros 
daqucllas partes, e que estes meios humanos podessem 
ajudar c facilitar os da conversão, servindo-se delles a graça 
divina, como na Índia se experimentou pelos favores com 
que El-Rei D. .loão III assislio aos da Companhia contra o 
poder dos Capitães das fortalezas, c outros pouco zelosos 
Portuguezes, que por seus interesses os impedião. 

« Informados estamos, que em todos os lugares do Mara-
nhão ha muito disto, mas quererá Deos ¡Nosso Senhor que 
possa com elles alguma cousa o medo, já que pôde tão 
pouco a Christandade. 

<t Ajustou-sc por ultimo a pai (irmos na dita caravela até 
ao Maranhão, em que também vai hum Desembargador por 
Syndicante, o Vigário Geral c Provisor, ambos os quaes são 
muito nossos amigos, e esperamos que com o trato da na-
vegação o sejão ainda mais, c que como pessoas que verda-
deiramente são muito zelosas do serviço de Deos, nos aju-
dem muito ao bom successo c introducção dos nossos mi-
nisterios. O Padre Manoel do Lima leva commissão do Santo 
Ollicio para o que naquelle Estado se offerecer tocante a 
este tribunal; c também no Conselho Ultramarino lhe quizo-
rão encarregar o ollicio do Pai dos Christãos, (pie agora sc 
cria de novo no Maranhão, á imitação da índia, para que os 
índios recorrão a elle como a seu conservador contra todas 
as vexações que lhes fizerem os Portuguezes; mas como o 
exercício deste cargo he de muito dillicultosa execução c 
mui odiosa, não nos pareceu que convinha o levássemos, 
principalmente quando iamos fundar dc novo, para o que 
nos he tão necessária a benevolencia dos povos, e também 
porque sendo o nosso principal intento abrir novas conver-
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sões pelo sertão e rio acima, não serviria este ollicio mais 
que de embaraço e impedimento a outros maiores serviços 
de Déos, e assim replicámos ao conselho e a Sua Magestacle, 
que a rogos nossos foi servido alliviarmos deste cuidado, 
como também do de sermos repartidores dos índios, que 
por provisão antiga estava encarregado ao Padre Luiz Fi-
gueira, e seria hum seminario de odios o contradicções. 

« Os do Conselho Ultramarino e todos os mais ministros, 
por cujas mãos passarão estes dous requerimentos, se edi-
íicárão muito delles, e esperamos que constando-lhes, como 
lia de constar, aos moradores do Maranhão e Pará, destas 
nossas resistencias e réplicas? acabarão de entender a ver-
dade do zelo que lá nos leva, e desenganar-se-hão quão 
errado he o conceito que tem de nós, em cuidarem que que-
remos mais os índios que suas almas. 

« Muito resolutos vimos de arrancar esta pedra de escândalo 
dos ânimos dos Portuguezes, e não fallar em índios mais 
que no confissionario, quando peça o remedio de suas con-
sciências, e a satisfação das nossas; e os índios que de novo 
convertermos deixa-los-hemos ficar em suas terras, com 
que elles c nós fiquemos livres destes inconvenientes, e de 
todos os outros, que com a vizinhança dos Portuguezes se 
experimentão. 

«A disposição que fazemos conta de seguir nestes princi-
pios he, que o Padre Manoel de Lima fique no Maranhão, 
e eu com os companheiros que parecer passe logo ao Pará 
a tratar da fundação daquella casa, e depois de a deixar 
em ordem com os Padres que a continuem, ir fazer o 
mesmo ao Gurupá, e estar alli mais de assento, como a 
principal fronteira da conversão, e onde se ha de assistir 
e animar esta conquista espiritual. 

« Bem conhecemos que os principaes soldados delia hão de 
ser os que Vossa Reverencia nos ha de mandar dessa Pro-
vincia, como mais experimentados e práticos na lingua, e 
mais exercitados nos costumes desta gente c modos, por 
onde se ha de reduzir. 

« Muito estimaria eu que meu condiscípulo do curso, o 
Padre Francisco de Moraes, quizera ao menos por alguns 
annos vir ser apostolo deste novo mundo, onde não só com 
sua grande eloquência e espirito nos facilitasse e vencesse 
as primeiras emprezas, mas com seu exemplo nos fosse 
diante, c nos ensinasse o que havíamos fazer. 
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« Verdadeiramente" seria esta acção mui própria do seu 
zelo, e que com grande edificação de toda a Companhia 
coroaria os gloriosos trabalhos, que pela salvação das almas 
em tantas outras partes tem padecido. 

«0 mesmo desejo de outros sugeitos, grandes linguas, que 
conheci nessa Provincia, e o espero delles e de outros mui-
tos que não conheço. 

«Assaz pouco he o numero de seis para tão grande seara. 
« A Provincia do Brazil foi principalmente fundada para a 

reducçâo e conversão dos Gentios, e não havendo nella hoje 
outra Missão senão esta, justo he que não faltem sugeitos 
para ella, e que estes sejão laes, que a Provincia sinta muito 
perdê-los, como acontecia a S. Francisco de Borja ; porque 
nunca melhor ganhados, nem mais bem empregados, que 
Déos a quem se dão, dará outros por elles ; e quando a 
Provincia de Portugal, a quem toca menos, não repara em 
se privar dos sugeitos de maiores esperanças para os dar 
ao Maranhão, maior obrigação corre á do Brazil, em não 
faltar com os que só nella se podem achar, que são os 
linguas. 

« Bem conhecemos todos o zelo de Vossa Reverencia e eu 
dos Padres consultantes da Provincia, e assim não encare-
cemos mais esta materia, tendo por certo que já que na 
frota deste anno não pôde ser, na do que vem nos mandará 
Vossa Reverencia estes tão desejados e importantes com-
panheiros, por quem estaremos esperando com os braços 
e corações abertos. 

« Quando todos seis não possão ser linguas, venha embora 
algum Irmão coadjutor, e se fòr official de carpinteiro 
melhor. 

« Também se todos os linguas não forem Padres, e houver 
algum Irmão Estudante eminente nella, venha embora, que 
no Maranhão terá estudos e ordens, como os demais que 
lá vão, que tudo ha de facilitar e compor o tempo, e com os 
primeiros Bispos que tiver Portugal, o ha de ter também 
aqucllc novo Estado; e se a conversão fòr por diante, não só 
hum se não muitos, e quando totalmente o não haja fare-
mos o que fazem hoje os do Brazil, que todo outro incon-
veniente he menor que começar huma conversão sem ho-
mens muito práticos na lingua, principalmente entre gente 
que mede por ella o respeito. 

« O Padre Matheus Delgado nos edificou muito em se pas-
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Sar da" não, em que chegou, á caravela do Maranhão, em 
que se embarca comnosco, não querendo, pela não perder, 
chegar á sua terra, sendo tão perto, c tendo lá negócios de 
muita importancia : mas deu-lhe Déos a conhecer que o 
que só importa he salvar a alma própria e a do próximo, 
e por este seu díctame, e outros que lhe tenho ouvido, 
me parece que nos será mui bom companheiro na Missão, 
e mui capaz de dar boa conta de tudo o que se lhe encom-
mendar. 

«Dou a Deos muitas graças portal sugeito, porém com con-
dição que Vossa Reverencia no-lo não queira descontar no 
numero dos seis, o qual esperamos muito inteiro, e antes 
accresccntado que diminuído. 

« Os nove que partirão no navio do Maranhãojá lá estarão 
hoje com o favor de Deos, e o mesmo Senhor parece que 
nos tem dado prendas de que sem duvida os quiz levar lá ; 
porque ao segundo dia que daqui sahirão, forão seguidos 
de hum Turco, que os investio e abalroou, e quando já cs-
tavão rendidos, ou quasi rendidos, vierão duas fragatas de 
guerra francezas que os livrárão c tomárão o Turco, c 
vierão vender os Mouros ao Algarve. 

i Assim se conta por certo, e dizem que ha cm Lisboa 
Mouros dos que cstiverão dentro no navio do Maranhão, 
posto que eu não o vi. 

« Bemdito seja o Senhor, que por meios tão extraordina-
rios acode aos que o buscão. 

« Por fim desta, como protestação da Fé quero dizer e 
confessar a Vossa Reverencia, que tudo o que nos bons 
principios desta Missão se tem obrado, se deve muito par-
ticularmente ao zelo, diligencia e industria do Padre Pro-
curador Geral Francisco Ribeiro, e tudo são effeitos da sua 
grande caridade e pontualidade, com a qual nos assislio, 
encaminhou, c superintendeu a tudo de maneira que sem 
.elle se não podéra fazer nada. 

«Deos lh'o pagará, e a Vossa Reverencia pedimos todos 
lhe dé por nós as graças. 

« No particular dos negócios, demandas da Provincia e 
das baralhas que teve com os Padres desta, e de quão pru-
dente e constante se houve nellas, não refiro nada a Vossa 
Reverencia, porque os effeitos o dizem. 

«São tudo frutos do seu zelo c juizo, da sua muita re-
ligião c trato familiar com Deos, com que tem edificado 
niiiilo a osla Provincia, e arredilado a nossa. 



i Vossa Reverencia depois de o deixar trabalhar aqui o 
tempo com que elle se conformar, lhe dê por premio o ir-
nos ajudar na nossa seara, que he o que deseja; e a nós 
por allivio c consolação de vir emendar o que tivermos erra-
do, que não pôde deixar de ser muito; e verdadeiramente 
a grandeza daquella Missão pede o seu talento e espirito. 

« Entretanto Vossa Reverencia nos mande encommendar 
muito a Nosso Senhor para que nos faça dignos instrumen-
tos de seu maior serviço c gloria, e particularmente pedi-
mos a benção e SS. SS., de Vossa Reverencia. 

« Lisboa, 14 de Novembro de 1652.- De Vossa Reverencia 
Filho em o Senhor.—Antonio Vieira. » 

Esta carta he hum vivo testemunho, e a mais concludente 
prova do fervor, zelo o grande espirito do sempre grande 
Padre Vieira, sem que os morsos da mais apaixonada critica 
possão com razão dar a huma tão heroica resolução o nome 
improprio de desconsolação, motivo que dizião fòra da sua 
retirada aos incultos matos do Maranhão, pois do mesmo 
contexto delia consta as summas dilliculdades, que venceu, 
guiado mais da Provideucia do Altíssimo, que das diligencias 
próprias, hum negocio, que por todos os lados parecia 
arriscado, e nem se podia emprehender sem mui pesadas 
consequências. 

Comtudo Deos, que guiava estes fervores pelas medidas 
daquelle animoso coração, lhe deu tacs alentos para persua-
dir ao Principe e a Seus Augustissimos Pais, que pôde sem 
risco do desagrado da Magestade alcançar licença para pro-
seguir huma empreza tão própria do divino agrado, como 
profícua ao real serviço. 

Querer dar outro nome a empregos tão apostólicos, c 
desejos tão bem nascidos, e a forças tão virtuosas, he o 
mesmo que querer tirar a gloria a quem só por esta acção, 
com que trocou os mimos da Côrte pelos desertos de tão 
laboriosa conquista, merecia immorlal estatua no Templo 
da Virtude. 

Nem sirva para fundamento a carta que o mesmo Vieira 
depois escreveu de Cabo-Verde ao Serenissimo Principe, da 
qual só se prova o desejo que o mesmo Padre tinha de sahir 
da Côrte por vontade de seus Soberanos, a quem, além de 
vassallo, devia carinhos de Pai, como melhor que ninguém 
exprimia a suavidade da sua mesma penna. — «Se algum 
sacrificio fiz a Nosso Senhor nesta jornada, foi em aceitar 
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a licença a El-Rei, quando m'a concedeu; porque o fez 
Sua Magcstade com demonstrações mais que de Pai. —» 

Quem não vê nestas palavras a grande força, que con-
tendia de ambas as parles, de huma a real benevolencia, de 
outra o fervor do Padre, que não podia acabar comsigo o 
largar a empreza a que o incitava o seu espirito. 

besengancm-se pois os apaixonados, c confessem, apezar 
da sua rigorosa critica, que a alma do Padre Vieira não se 
governava nas suas maiores acções senão pelo seguro norte 
do maior serviço de Deos, do Rei, c da Patria; quando hum 
c outro se não encontrava com o primeiro. 

Esta a carta que o Padre Vieira escreveu ao Padre Pro-
vincial, antes da sua partida na caravela até a Ilha do Ma-
ranhão, mas não tanto a seu salvo (não obstante a real 
licença) que não experimentasse antes de embarcar na cara-
vela hum fortíssimo embaraço, como logo veremos, depois 
de referirmos a viagem da nova Missão, e sua entrada na 
Cidade de S. Luiz. 



CAPITULO IX. 

CHEGÃO AO MARANHÃO COM EEL1Z Y1ACEM QSÇÍQVE RELIGIOSOS • 

MANDADOS PELO JÂ NOMEADO SUPERIOR DE TODA A MÍSSA0 
O PADRE ANTONIO VIEIRA. 

Estamos no lim do anno de 1652¿ hum dos mais felizes 
que pôde contar a nossa Vice-Provincia, tres vezes morta, e 
tres vezes resuscitada, e nesta ultima com mais algumas es-
peranças de não se opporem contra ella as astucias do in -
ferno, a (piem faz não pequena guerra todo este pequeno 
esquadrão de operarios evangélicos. 

Com a morte gloriosa do Venerável Padre Francisco Pinto 
e retirada de seu companheiro o Padre Luiz Figueira, pri-
meiros descobridores desta espiritual conquista, morto o 
primeiro ás mãos dos liarbaros Tacarijús, passada já a Serra 
da Ibiapaba, acabou também na sua infancia esta nova Mis-
são no anno de 1608, resuscitada depois do anno de 1015 
pelos dous fervorosos operarios, o Padre. Manoel Gomes e 
Diogo Nunes. 

Nestes últimos retirados á Castella por fugirem da primei 
ra perseguição e buscarem o remedio delia na presença de 
de Sua Magostado Catholica, veio a acabar segunda vez no 
anno de 161!»,- para resuscitar depois com a vinda dos apos-
tólicos varões o Padre Luiz Figueira e Benedicto Amodei, nó 
anno del622. Morta terceira vez com os bons PadresManoel 
Moniz c Francisco Pires e o Irmão Caspar Fernandes, a quem 
a barbara perfidia dos Urúatys deu aleivosamente a morte 
no Engenho do Itapucurú no anno dc 1649, resuscita agora 
como Phenix, para por falta de operarios não acabar de todo 
esta gloriosa e sempre memorável Missão, que veio a apro-
fundar as raizes a toda a nossa Vice-Provincia, que até ao 
presente com o favor divino, por mais esforços que, apezar 
do odio, fez o inimigo commum do bem das almas, ainda se 
não poderão dc todo arrancar, que com as assistências di-
vinas mal poderião ter vigor as astucias dos homens. 

Corria pois o anno do 1653, cm que governava o Estado 
di) Maranhão Luiz do Magalhães, e parecendo ao ministerio «la 
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Corle, ser mais conveniente dividir o governo do Eslado cin 
duas Capitanias, com Capitãcs-móres que governassem inde-
pendentes e na mutua correspondencia de se ajudarem tudo 
no que a necessidade pedisse para defesa do mesmo Estado; 
foi nomeado paraa Capitania do Maranhão Baltbazar de Souza 
Pereira, que tomou posse do seu governo aos 10 de Novem-
bro deste mesmo anno dc'lGí32: c para a do Pará Ignacio do 
llego Barreto, que entrou a governar a sua Capitania no se-
guinte mez dc Dezembro, com assaz agrado dos povos pela 
independência dos dous governos. 

Nesta náo, que foi a única que por então partió para o Ma-
ranhão, e cm que também ião alguns Religiosos dc outras 
sagradas familias, 'partió do porto de Lisboa a gloriosa e 
mais bem succedida Missão que teve a Vice-Provincia, man-
dada pelo grande Padre Antonio Vieira, Superior que já era 
da Missão, sendo Procurador Geral da Provincia do Brazil o 
Padre Francisco Ribeiro, varão de incansável zelo no serviço 
das Missões, c a cuja actividade deverão por então aquellos 
apostólicos Missionários o bom êxito c commodidade da sua 
viagem, que foi huma das mais felizes que paraesta conquis-
ta se tem feito que parece concorria Deos com especiaos assis-
tências para huma tão gloriosa expedição, que tanto havia 
de servir á maior gloria de seu Santíssimo Nome. 

Da carta do Padre Vieira do capitulo passado se vê bem o 
quanto este heróc se empenhou por esta Missão, assim na 
eleição dos muitos e singulares sugeitos da Provincia de 
Portugal, que se lhe offerecêrão para esta tão difficultosa 
conquista, como das provisões e mercês rcaes" que alcançou 
do Soberano o Sr. D. João IV, de eterna memoria, para so-
cogo dos Padres c melhor governo das aldêas já estabelecidas, 
c que depois schavião de fundar; como o mesmo Monar-
cha linha recommendado ao fervoroso zelo dos nossos Mis-
sionários. 

Grão os intentos do Padre Vieira, que assim como fòra o 
primeiro em os convidar c animar para o cultivo dc tão dila-
tada scára, fosse também o primeiro em lhes fazer compa-
nhia ao tempo da colheita, que já ia prometiendo copiosos e 
sazonados frutos; mas como para a sua partida se offereces-
sem os embaraços de que atrás fizemos menção, partió a 
náo e ficou em terra assaz saudoso dc a não poder seguir 
este destemido argonauta, que na Côrte ficava correndo coma 
tormenta que seus companheiros não experimentarão no mar. 



Deixemo-lo hilar com as poderosas ondas da politica <r 
razões do Estado* de (pie a sua virtude mais que a sua va-
lentia o fez vencedor, com immortal "loria do seu nome; e 
vamos seguindo os nossos navegantes até o porto do Mara-
nhão, onde derão os primeiros passos com a sua modestia, 
com a sua prudencia, e com o bom exemplo para o feliz es-
tabelecimento da nossa amada Vice-Provincia. 

Erão os Religiosos desta feliz expedição os Padres Frap 
cisco Velloso, Superior dos mais na ausencia do Padre Vieira ; 
o Padre João de Souto-Maior, maior ainda que seu mesmo 
nome no zelo e salvação das almas dos miseráveis índios, 
em cujo serviço acabou depois gloriosamente a vida; o 
Padre Gaspar Fragoso, o Padre Thomé Ribeiro, noviços o 
Padre José Soares, e os irmãos estudantes Antonin Soares c 
Agostinho Gomes, com dons irmãos coadjutores Francisco 
Lopes e Simão Luiz, official de carpinteiro. Erão por todos 
nove tão escolhidos, e tão importantes ao bem da nova Missão 
como a experiencia mostrou no muito que depois obrarão 
em credito da Fé e serviço do seu Rei. 

Partirão de Lisboa aos 23 do Setembro do anno de 1652 
com huma feliz viagem, depois da qual (exceptuando a do 
Padre Vieira na segunda que fez para o Maranhão) se não 
fez outra, nem mais breve, nem mais segura com venios 
sempre de servir em toda ella ; prosperando o mesmo Géo 
tão gloriosa Missão com 25 dias de navegação, em que fer-
rarão o porto do Maranhão aos 17 de Outubro, sem susto 
nem motivo que lhes lizesse desabrida esta passagem. 
.Muito obrarão o muito cdiíic.-irão aos navegantes estes fer-
vorosos Missionários, todos revestidos de hum espirito apos-
tólico, e abrazados no fogo da caridade do próximo. F.x-
pliquemor-nos cm poucas palavras pela penna do mesmo 
Padre Vieira em carta ao Padre Provincial do Brazil do 22 
de Maio de 1653. 

Diz assim. — « A viagem dos primeiros Padres não foi de 
lautos dias, como a nossa, de maiores calmarias na linha, 
com menos perigos ; como naquelle navio vinhão soldados, 
tiverão mais occasiões de exercitar a caridade, principal-
mente com os doentes, sendo elles os que lhes fazião o 
comer no fogão e com sua mão lhes davão ; os que lhes as-
sistião nas sangrias e nos outros medicamentos, os que dor-
mião sobre as uiboas do convez, para lhes dar as camas, e 
outros actos semelha ules de muito fervorosa caridade, dc 
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qoe grandemente se edificarão todos. Estas forão as artes 
com que o Padre João de Souto-Maior ganhou ao Capitão-
mór do Pará, de cuja benevolencia vínhamos mais duvidosos. 
Os exercícios espiritnaes de pregações praticas e doutrinas 
forão quotidianos, com grande frequência de confissões e 
communhões nos dias de festa, quando o tempo dava lugar a 
se dizer missa, que desta consolação não era capaz o nosso 
barco. O qoe mais estimamos ud intra, e não deixárão de o 
notaros de fóra, principalmente os Religiosos que no mesmo 
navio vinhão, de tres Religiões differentes, foi como todos se 
houverão em toda a viagem, com tanta conformidade e 
união, como se cada hum fora Superior, ou nenhum o hou-
vera mister.» —Deste pouco (porque não achamos mais) se 
poderá colligir o muito e o mais particular que estes vir-
tuosos operarios obrárão nesta viagem, a todos profícua, ao 
Céo grata. 

Desembarcados os Padres, foi notável o applausoe alegria 
com que forão recebidos da piedade dos moradores, a quem 
a paixão não anticipara o susto, e a sinceridade do affecto 
tinha feito mais pesada a ausencia, e não menos sentida a 
falta. Davão-se mutuos parabéns por terem já seguros na 
vinda dos filhos da Companhia o remedio prompto nas 
afflicções do corpo, e o soccorro certo nos perigos da alma. 
Assim discorria a piedade, assim se dava por satisfeita a 
devoção. Entrárão os novos Missionários na nossa casa 
acompanhados de alguns nobres , e seguidos do povo, no 
receber obsequioso, no despedir severo por se trocarem de 
ordinario as palmas e as capas da entrada, em varas e sam-
benitos na despedida. 

Constava o pequeno Collegio de hum corredor, que como 
já dissemos tinha mandado levantar o Padre Luiz Figueira 
para a parte do Norte ou Praia Pequena, com cubículos por 
baixo e por cima, c junto huma pequena Igreja, que ser-
vindo em outro tempo á edificação pelo asseio, se via agora 
por falta dos nossos que delia cuidassem, se não de todo 
arruinada, quando menos pouco limpa. Acommodárão-se, 
como poderão nos cubicólos, que por inhabitados não po-
derão deixar de multiplicar occasiões de sentirem seus ha-
bitadores effeitos da santa pobreza, com muita especialidade 
as officinas, a que era preciso acudir como necessário; porém 
a engenhosa caridade do Superior, o Padre Francisco Velloso, 
deu a tudo tão prompta providencia, que assim Igreja 



como casa se vio logo restabelecida do que podía servir 
de commodo aos Religiosos, e de edificação aos fieis, respi-
rando no reparo do Culto Divino devoção a Igreja, e no 
asseio dos corredores religião a casa. 

.Mandou logo o novo Superior abrir duas classes, confor-
me a ordem do Padre Vieira, huma em que se ensinassem 
os primeiros rudimentos da puericia de ler, escrever e 
contar, e outra em que se aprendessem os preceitos da 
grammatica, cousa até então nunca vista no Maranhão. Con-
tentes ficarão os moradores quando na publicação dos edi-
taos, cm que se convidavão os novos candidatos, virão total-
mente abortas as portas ao conveniente ensino dos seus 
filhos, que de todas as partes correrão logo a buscar nas 
nossas aulas o remedio mais prompto da sua inacção e igno-
rancia; e como na torra não haviào os instrumentos necessários 
para o exercício dos novos estudos, mandou o Superior (que 
para tudo tinha vindo providencia) que pelos estudantes 
artes e cartapacios, c pelos meninos traslados e papel re-
partissem os mestres, o que parecesse preciso para a sua 
instrucção; tudo a tão bom tempo, e com tão feliz progresso, 
que brevemente conhecerão os Padres nas singulares capa-
cidades de alguns, que as terras do Brazil, se erão aptas 
para as oilicinas dos seus engenhos, erão lambem oflicina de 
engenhosas habilidades para os seus naturaes, como depois 
por experiencia testilicou em carta o Padre Antonio Vieira : 
«São tão hábeis nos rudimentos da grammatica, que lhe vi 
fazer vantagens que não vi em outra parte, e espero que se 
possão criar dellcsmuitos c bons sugeitos para aCompanhia. » 
E na verdade que os filhos dos nossos Portuguezes no 
Estado são dotados de raros o excellentes engenhos. 

Tinha trazido comsigo, quando voltava de Roma o Padre 
Manoel de Lima, o precioso donativo de dous corpos de 
Santos Martyres, que o seu respeito e agrado que conci-
liou naquoíla curia tinha alcançado por via de hum dos 
Eminentíssimos Gardeaes ; não duvidando Sua Santidade 
concorrer com piedosa liberalidade para fundação deste 
novo Collegio apostólico com duas pedras tão seguras e fir-
mes na Fé, que por ella não duvidarão dar gloriosamente as 
vidas, eternisadas agora na memoria da nossa devoção, de 
que recebem quotidianos cultos nos dous Collegios do Ma-
ranhão e Pará. para onde forão mandados. 

Krão estes os veneráveis corpos de S. Bonifacio o Santo 
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Alexandre, que os nossos Missionários querião tirar do navio 
com a maior pompa e aparatoso triumpho. Depois de pre-
parada a Igreja o melhor que as penurias daquelle tempo 
permittião, convidados primeiros os Religiosos c Ecclesias-
ticos, forão conduzidas aos 2 dc Dezembro em solemne pro-
cissão as preciosas reliquias dos Santos Martyrcs, o collo-
cadas no altar-mór da nossa Igreja de ambos os lados do 
Sacrário, beneíiciando-su de tarde as vésperas da festa do 
Glorioso Apostolo do Oriente S. Francisco Xavier, e no dia 
seguinte, missa cantada com sermão, em que pregou com 
não menos espirito que rethorica Q Padre Souto-Maior, 
unindo as glorias da collocação dos sagrados ossos na Ame-
rica com as do Santo Apostolo no Oriente. 

Estes dous lliesouros que deu o Santíssimo Padre Ur-
bano VIU ao Padre Manoel de Lima forão applicados, o de 
S. Bonifacio aoCollegio do Maranhão, c o de Santo Alexandre 
ao Gollegio do Pará, de donde este tomou o nome, que 
além de terem especial culto nos dous altares em que forão 
religiosamente collocados, se fazdelles particular commemo-
ráçâo nas ladainhas de cada dia, por costume antigo da 
Vice-Provincia. 

Com tão santos principios (izerão a sua entrada os nossos 
novos Missionários, e para que os raios da sua doutrina e 
exemplos de suas virtudes se communicassem aos mais 
membros do Estado, partirão logo para o Pará os Padres 
João de Souto-Maior e Gaspar Fragozo, levando comsigo a 
maior felicidade daquellas almas, que no centro de seus 
matos vivião sem conhecimento do verdadeiro Deos. Deixe-
mo-los navegar, que a seu tempo veremos as valentias de 
seu espirito, c vejamos primeiro em que gastarão o resto 
do anno os dous Padres que ficarão no Maranhão. 

Erão estes o Superiora Padre Francisco Velloso e Thomé 
Ribeiro, porque os mais, huns erão noviços, outros Irmãos 
coadjutores, que não fazião pouco em cuidar da casa, no 
trabalhoso exercício das suas ollicinas. 

O Padre Ribeiro, além do Magisterio das classes, empre-
írou-se todo o Advento em prégar as Domingas, ouvir con-
fissões e não faltar aos mais ministerios da nossa Compa-
nhia; e o Padre Velloso, tomando para si o maior trabalho, 
discorreu pelas aldeas da Ilha do Maranhão, onde foi extraor-
dinario o fruto c ¡inmensa a colheita que nellasfez; baplí-
sando, confessando e instruindo aos miseráveis ludios, que 
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havia tres annos carecião de Pastor, e lhes faltava Pai que 
dclles cuidasse e consolasse nas suas maiores alllicçôes ; 
tendo morrido muitos totalmente ao desamparo, faltos de 
remedios para o corpoemenos assistidos dc soccorros para 
a alma. 

.lá se ia approximando o Natal, e querendo os nossos 
attrabir os moradores para a lembrança dc tão terníssimo 
mystcrio, idearão hum devoto c bem armado Presepio cm 
hum dos aliares collateraes, que servio de pasto á curiosidade 
e de incentivo á devoção; sendo a nossa Igreja dahi em diante 
a de maior frequência, assim pelas funeções que nella se 
cclebravão, como pelo asseiado com que sempre se tratou 
do culto divino. O grande cuidado que desvelava o Supe-
rior no que dizia respeito ao espiritual, não o esfriava para 
o fazer esquecer o temporal da casa; pois além da pròmptã 
providencia, de que necessitavão os subditos que linha 
nella, era ainda maior a falta de commodo para os Reli-
giosos que esperava do Reino, que não podião tardar tanto 
que se podesse intromclter grande demora até á sua che-
gada. E como se via destituido de meios para entrar em 
obras, sem accrcscentar nada de novo, cuidou cm reparar 
o que havia, e de pôr cm melhor ordem o que o tempo e 
o descuido na falta dos Padres, ou tinha arruinado, ou re-
duzido a mais improprio ministerio. 

Accommodadas em melhor forma as cousas domesticas, era 
preciso acudir lambem á cobrança dos bens dos Padres, 
que se achavão espalhados, ou por tribunaes, ou por mãos 
de alguns particulares; e como foi então mais fácil o recc-
bè-los, que agora o entrega-los, licou por conseguinte mais 
dillicultosa a restituição e mais sensível a falta que dellcs 
tínhamos. 

Foi comludo tão activa a diligencia do Superior na sua 
arrecadação, que revolvidos os inventários, por elles sc foi 
cobrando, senão tudo, ao menos a maior parte do que nos 
pertencia. Sendo o mais remisso entre todos o testamen-
teiro do defunto Antonio .Moniz Barreiros, que não se lem-
brando já do orphão, a quem tinha licado o Engenho do 
Itapucnrú, reservado para os Padres o usofruto delle na me-
noridade do herdeiro, se queria lambem esquecer dos mui-
tos bens dos Bcligiosos, que para o effcilo do poder moer 
tinhão mettido no dito Engenho especialmente escravos e 
cousas de maior porte. 



Gom este foi preciso correr os lermos da justiça, até vir 
por ultimo a acabar a contenda com lumia transacção c 
amigável composição, com os herdeiros do testamenteiro, 
com que ao menos se salvou a metade do que legitimamente 
nos tocava. 

Teve também noticia o Superior de algumas outras 
cousas que não apparecião e que injustamente se sonega-
vão, e querendo reivindica-las por justiça, ou pelo meio de 
huma carta de excomnnmhão, o Padre Antonio Vieira, que 
chegou a esse tempo ao porto do Maranhão, por certas 
razões bem pesadas primeiro pelos dictames da sua grande 
prudencia, julgou se devião totalmente deixar semelhantes 
requerimentos para cabal prova do nosso desinteresse, do 
nosso comedimento e modestia religiosa. De tudo deu 
depois parte ao Padre Provincial do Brazil, por carta cm 
que dizia : 

« Dos outros moveis de casa, que erão poucos, também 
tivemos noticia, que nos tomarão alguma parte, e houve pa-
receres que se tirasse carta de excommunhão; mas além 
de ser por esta via mais o estrondo que o preceito, julgou-se 
por melhor que a restituição se deixasse á consciência de 
cada hum; porque não era razão, nem ainda decencia, que 
por interesses de tão pouca consideração, acerescentassem 
laços ás almas os que vinhão só com o intento de as salvar. 

« Assim o fizemos e assim esperamos que Vossa Reve-
rencia o haja por bem, e approve a nossa intenção, a qual 
foi principalmente, de que se introduza a Companhia nesta 
Missão, evitando quanto fòr possível aquellas duas pedras 
de escândalo, posto que mal fundado, em que sempre to-
párão nesta Província os nossos émulos, que são Índios e 
fazendas. 

« Estas duas cousas trazemos mais que tu^lo diante dos 
olhos, para que acabem estes homens de conhecer c se per-
suadir, que não viemos cá buscar fazendas nem índios, e 
que delles c dos Portuguezes não pretendemos mais que as 
suas almas. 

« Com estas demonstrações de desinteresso temos come-
çado aqui, e com as mesmas se procede no Pará ; c ainda 
que sejão princípios de termos Companhia menos rica, não 
o serão de termos menos Companhia.... Sirva-se Nosso Se-
nhor de que em tudo nos conformemos sempre com o que 
fôr de sua maior vontade e gloria. » 



Os bens dc raiz, que por enlâo possuía aquella casa, era 
a legua de terra de Anyndiba, que Unhão doado os pri-
meiros Beml'eitores, sendo Superior o Padre Luiz Figueira, 
que a mandou demarcar judicialmente e fincar marcos que 
servissem de divisas; porém a malicia dos heréos, vendo-se 
sem parte que os podesse defender, os arrancou para es-
tender mais os limites das suas terras; mas o zelo do Padre 
Velloso, que a tudo attendia, os mandou aclarar, levan-
tando junto delles humas cruzes de pao muito grandes, que 
ainda achou o Padre Superior João Fclippe Bettendorff, in-
cansável indagador de noticias para esta chronica no anno 
de iG63, em que tornou a renovar juridicamente a mesma 
demarcação. 

O Engenho do Itapucurú, de que só tínhamos o usofrüto 
na menoridade de Ambrozio Moniz, se tinha arrematado em 
Praça, para satisfação das dividas, a requerimento do testa-
menteiro do defunto seu pai; e sobre a mesma arrematação 
corria pleito ao tempo que os nossos Padres chegarão do 
Beino, em que se tomou a resolução seguinte, que quero 
exprimir pela mesma phrasc do Padre Vieira: 

« Como este Engenho, depois de nós, pertencia a hum 
filho do testador, que elle nos deixara cncommendado todo 
ao nosso cuidado, e era receio que estivessem as cousas do 
Engenho cm estado que fossemos obrigados em consciência, 
ou a continuar demandas, ou a tornar a entrar nelle; mas 
ainda que a venda se poderá desfazer, por ter muitas nulli-
dades, quiz Deos que houvesse aqui huma sentença da casa 
da supplicação duas vezes confirmada, pela qual o Engenho 
c os rendimentos, e as mesmas terras dello estão julgadas 
a hum terceiro, que linha mais antiga doação; com que 
assim o orphão como nós ficámos excluidos da tal herança. 
Está esta sentença com embargos á execução, com que 
se poderá dilatar algum tempo, mas como por cila, e muito 
mais por seus fundamentos, que são muito solidos, ficamos 
seguros na consciência, depois de aconselhados, quanto ao 
foro exterior, com quem nos podia dar conselho, julgámos 
que o que convinha á nossa quietação e edificação era o 
retirarmo-nos totalmente desta demanda, e pedirmos, como 
o pedimos, para o orphão novos curadores que melhor po-
dessem tratar da sua justiça quando tivesse alguma, visto 
faltarem todos os Padres que tinhão noticia desta causa, e 
com sua morte haverem-se perdido todos os documentos 
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de que para beneficio da mesma justiça nos podíamos va-
ler; e sobretudo que nós vínhamos só a tratar da conver-
são da Gentilidade e salvação das almas, e que era contra 
o intento da nossa missão e instituto diverlirmo-nos a 
estas temporalidades. 

« Foi esta nossa resolução recebida, não só com edifica-
ção, mas com grande admiração de toda a terra, e com ella 
desmentimos os pensamentos dos que esperarão que fizésse-
mos grandes demandas, c já amcaçavão comnosco aos com-
pradores do Engenho. » 



CAIMTÜLO X. 

FELIZ VIAGEM PARA A MISSÃO DO MARANHÃO DO GRANDE 

PADRE ANTONIO VIEIRA, GRANDE EMBARAÇO QUE TEVE 

ANTES DA SUA PARTIDA, PODERES E MERCÊS COM QUE 

O DESPEDIO O PIÍSSIMO E SEMPRE AUGUSTO REI O SR. 

D. JOÃO IV. 

A huma tão grande bonança, como a que logrou no prin-
cipio da sua intentada viagem o Padre Antonio Vieira, 
recebendo o decreto que tanto o intimidava, não deixou de 
seguir a grande tormenta que padeceu antes da sua partida 
no Paço e logo depois delia no mar, na caravela. Tinha elle 
mettido este negocio, como já tratamos, em caso de con-
sciência, descarregando a sua na do Sereníssimo Monarcha 
o Sr. D. João IV. Amava o Principe D. Theodosio aos Re-
ligiosos da Companhia por costume, e ao Padre Vieira por 
natureza. Era este o maior obstáculo que encontrava a sua 
virtuosa resolução. 

Offereceu-se a occasião mais opportuna na perigosa doença 
daquelle grande Principe, c armado da sua costumada ener-
gia e eflicaz persuasão, tanto soube dizer e tanto soube 
ponderar sobre o prejuízo das muitas almas, que na sua 
ficada poderião privar-se do importante soccorro da sua 
pregação, que movido o Principe mais do serviço de Deos, 
que das conveniencias daMonarchiacom a falta de hum varão 
tão consummado e completo, persuadió a El-Rei seu pai 
a que o deixasse ir para onde a valentia do seu espirito o 
conduzia, apesar do real agrado da Magestade e da publica 
murmuração da fidalguia, que não podia levar a bem o dei-
xar empregar hum homem tão digno da corte nos rústicos 
exercícios da barbaridade do Maranhão. Venceu porém a 
constancia do grande Vieira a innata piedade de seus Sobe-
ranos, privando-se do melhor homem que naquelle lempo 
conhecia Portugal; porém El-Rei o fez com tanta dor e sen-
timento, que ao mesmo Vieira ficou mais que pesado aquelle 
sacrifício pelas demonstrações mais que de pai, com que lhe 
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dou n licença que pretendi;!, que bem dão a conhecer ag 
vivas instancias com que emprehendeu este negocio. Seja a 
provisão real o melhor testemunho desta verdade. Diz 
assim: 

« Padre Antonio Vieira.—Eu El-Rei vos envio muito sau-
dar.—Tendo considerado o que tantas vezes me represen-
tastes sobre a resolução com que estais de passar ao Estado 
do Maranhão para proseguir nelle o caminho da salvação 
das almas e fazer se conheça mais nossa Santa Fé, me pa-
receu não estorvar tão santo e pio intento, e sem embargo 
do que antes linha ordenado acerca da vossa viagem, man-
dando-vos tirar do navio em que estáveis; sou servido con-
ceder-vos agora licença para o fazerdes pelo fruto que delia 
devo esperar ao serviço de Déos e meu. 

« E para que melhor se acerte, vos encomniendo muito a 
continuação da prédica do Evangelho, que vos leva aquellas 
pai tes eque para isso levanteis as Igrejas que vos parecer nos 
lugares que para isso escolherdes, e façais as Missões pelos 
sertões e paragens que tiverdes por mais conveniente, ou 
por mar ou por terra, ou levando os Índios comvosco, des-
cendo-ps do sertão, ou deixando-os em suas aldèas, como 
então julgardes por mais necessário á sua conversão; de que 
Indo terei grande contentamento pelo muilo que desejo, que 
aquellas terras se cultivem com a nossa Religião Catholica; 
e para melhor o conseguirdes, ordeno aos Governadores, 
Capitães-móres, Ministros de Justiça e Guerra, Capitães das 
fortalezas, camarás e povos, vos dèm toda ajuda e favor 
que lhes pedirdes, assim de índios, canoas, pessoas práticas 
na terra e língua, como do de mais que vos fòr necessário, 
para oque lhe mostrareis esta ou copia delia,que guardarão 
inviolavelmcnte, como nella se contém.; e fazendo o contra-
rio mandareis logo conta para mandar proceder contra os 
(pie assim o não fizerem, como fòr justiça. Escripta em Lis-
boa a 21 de Outubro de 1652—REI. » 

A' vista de huma tão ampla licença, quem não diria que a 
viagem do Padre Vieira estava mais que segura e totalmente 
desembaraçada de huma tão ardua difliculdade ? 

Assim parecia, mas não foi assim ; porque pesando mais 
no conceito do Sereníssimo Rei os talentos tão notoriamente 
conhecidos desle grande homem, julgava menos acerto da 
sua elevada prudencia o consentir se enterrassem aquelles 
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nos malos do Maranlião, privando a Còrle de hum orador Ião 
sublime c de hum poliliro Ião consummado. 

Já se arrependia de ter dado a licença firmada de seu real 
ponho; e não podendo acabar comsigo o ver ausente e apar-
lado do seu lado bum supeito cpie elle tinha por hum dos 
mais lieis vassallos da sua corôa, o chamou particularmente 
c com carinho muito alheio da soberania lhe propoz o em-
baraço em que flucluava o seu animo, que só poderia encon-
trar socego (piando soubesse tinha elle desistido de huma 
empieza tão opposta ao seu real agrado; e sem esperar 
mais resposta lhe recommendou o segredo, intimando-lhe 
que era sua vontade que. ficasse na Corte, mas de sorte que 
como quem partia se havia de portar até o ultimo dia do 
embarque, em o qual mandaria passar o decreto de como 
assim Ih'o ordenava. 

Pasmou o Padre Vieira da novidade, e para ser em ludo 
grande, leve coração para levar csle sensível golpe da 
fortuna, que bastaría a derrubar a mais incontrastavel 
constancia. 

Reclamou licença, ratificando as mesmas razões que Ião 
fortemente tinha já allegado para a conseguir, até lhe pon-
derar a nota da inconstancia, com que se poderia macular 
a Magestade, faltando ao que já linha concedido. 

Tal era a grandeza desse vassallo, que por elle parece se 
arriscava a mesma soberania. 

Nada pôde por então conseguir daqnclle real animo amo-
rosamente endurecido, cuja dureza ponderada pelo supe-
rior juizo do Padre Vieira pela parte do motivo o assom-
brava, vendo tão evidentes provas do mais excessivo cari-
nho e o grande lugar que linha adquirido no piíssimo cora-
ção do seu Soberano Monarcha. 

O que estava tão longe de o fazer réo do mais leve des-
vanecimento, que recolhido o espirito ao centro da sua pro-
funda humildade, confessando a sua inutilidade e pouco 
préstimo, .beijou a mão a El-Rei, sem cuja vontade bem 
sabia que pouco ou nada faria no Maranhão, e deixando o 
negocio por conta de Déos, a quem o encommendou com 
os maiores fervores do seu virtuoso affecto, se retirou con-
forme com a divina vontade. 

Foi-sc dispondo para a viagem, como Sua Magestade lhe 
linha determinado, lluctuando aquella alma entre o temor e 
a esperança até aos 21 de Novembro, véspera da parlida. 



cm que por momentos esperava o real decreto que havia de 
ser para elle o formidável raio, com que por huma vez se 
consummissem todos os seus designios. 

Passoü-se este dia (e em que tormenta se não passaria a 
noite?) sem que tivesse noticia de cousa alguma; e embar-
cando-se com os companheiros, sem lhes dar parte de nada, 
no seguinte, que era o da partida, entre gostos e receios, 
fez Com que sahissem logo pela barra fora, esperando como 
da vez primeira o encontro de algum Ministro; que o fizesse 
retroceder a viagem, einbargando-lhe os vòos c cortando-lhe 
totalmente as azas das suas já menos alentadas esperanças, 
ex vi do decreto que Sua Magestade ajustou mandar-lhe ao 
partir. 

Erão nove horas damanhãa e já a caravela com muita va-
santo ia sahindo a barra com vento tão galerno, c veloci-
dade tão grande, que ao que ao Padre parecia calma, pare-
cen aos navegantes a mais violenta briza. 

Como o vento era todo de servir, cm breve tempo largá-
rão por popa as torres e perderão de vista a terra. 

Entrón então o grande e assustado coração do Padre 
Vieira a largar lambem as velas aos seus desejos; e sem 
poder penetrar o motivo de huma tal novidade depois de 
tantos empenhos do Soberano, ficou entendendo que sendo 
a causa toda de Déos, por sua conta tomara o seu feliz suc-
cesso e desejado éxito; fazendo, ou que o Monarcha se es-
quecesse do decreto, ou que se lembrasse a tempo em que 
já pela partida da caravela não poderia sortir o remedio 
desejado. 

Parece qniz Déos deste modo fazer a vontade ao seu 
servo, que não ha duvida sentia apartar-se da Corte contra 
a vontade de seu Rei, que quanto mais o impedia, mais 
parece que o amava, fineza que ainda despida da Magestade 
se fazia sumrnamente attendivel de hum varão, que sabia 
como ninguém pesar as rircumstancias, medir os tempos c 
conhecer do mais fino ouro os seus subidos quilates. 

Via-se agora navegando sem encontrar ordem alguma do seu 
Soberano, caminhando para aquella terra de Promissão donde 
esperava colher tantos e tão formosos frutos, quantas erão 
as almas daquelles miseráveis barbaros faltos de fé, faltos de 
conhecimento, e sem podê-los obter, por isso que se achavão 
sem mestres, sem pastores e sem operarios evangélicos. 

Voava a caravela com vento, mas não tanto a seu salvo, 



que depois não experimentasse seu perigo, como logo ve-
remos na carta do mesmo Padre Vieira. 

Vencida ja por elle em terra a primeira tormenta, pela 
qual parece gozava agora no sahir da barra tão favorável 
monção; obedecendo, ao que parecia, os mares e os ventos 
a quem tão prompto, e á custa de tantas fadigas, soube 
obedecer ás vozes de Deos; corria agora no mar melhor 
fortuna, que a do Propheta Jonas, porque a agulha da pró-
pria vontade sem declinação buscava fixa o mais seguro 
Norte da maior gloria de Deos. 

Foi preciso aos nossos mareantes tomar a Ilha de Cabo-
Verde, e como não havia coinmodo na caravela para todos 
celebrarem o alto sacrificio da Missa, vendo os nossos Padres 
se ia aproximando a festa do Natal, estimárão tomar (como 
tomárão) o porto aos 21 de Dezembro, onde quando já mais 
socegado estava o receioso animo do Padre Vieira, pegou na 
penna, e escreveu ao Sereníssimo Senhor D. Theodosio, que 
entre os cordeaes affectos, que sempre rendeu aos seus So-
beranos, era este Principe a quem linha consagrado maior 
e mais affectuosa veneração. 

Diz pois na sua carta ao seu amantíssimo Principe, na 
qual dá bem a conhecer em como a sua ida para o Mara-
nhão foca toda obra da inexcrutavel Providencia do Altís-
simo, vindo, sem querer vir, e desejando ficar, sem querer 
ficar. 

Ninguém melhor que o Padre Vieira para se explicar, 
como quem foi sempre muito claro no seu dizer. 

« Não sei, Senhor, que diga neste caso, senão, ou que Deos 
não quiz que eu tivesse merecimentos nesta Missão, ou que 
se conheça que toda cila lie obra sua; poi que a primeira 
vez vinha eu contra vontade de Sua Magestade, mas vinha 
por minha vontade, e agora parti contra a de Sua Magesta-
de, e contra a minha, por mero acaso ou violencia, esenella 
houve alguma vontade, foi só a de Deos, a qual verdadeira-
mente tenho conhecido cm muitas occasiões com tanta evi-
dencia como se o mesmo Senhor m'a revelára. 

« Só resta agora que eu não falte a tão clara vocação do 
Céo, como espero não faltar com a divina graça, segundo 
as medidas das forças com que Deos foi servido alentar 
minha fraqueza. 

« F.mfim, Senhor, venceu Deos. 
«Para o Maranhão vou voluntario, quanto á minha primeira 
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intenção, o viólenlo quanto á segunda, mas mni resignado, c 
mui conforme, e com grandes esperanças de que esle caso 
não foi acaso, senão disposição altíssima da Providencia Di-
vina , como já oeste Cabo-Verde tenho experimentado em 
tão manifesto fruto das almas, que quando não chegue a 
conseguir mitro, só por esle posso dar por bem empregada 
a .Missão o a vida : o muito que nesla terra e nas vizinhas 
se pôde fazer cm liem das almas, e a extrema necessidade, 
com que estão, aviso em carta particular ao nosso Hispo do 
Japão, para que o communique a Vossa Alteza, o o modo 
com que fácil c promptamente se lhes pódc acudir. 

« Não encareço este negocio, que he o único que hoje 
tenho no mundo, e o único que o mundo devia ler, porque 
sei a piedade e zelo de Vossa Alteza, pelo qual Nosso Senhor 
o ha de fazer por este serviço, não só o maior Monarcha da 
terra, mas hum dos maiores do Céo. 

« Eu não me esquecerei nunca de o rogar assim a Deos cm 
meus sacrificios, offerecendo-os continuamente como hoje 
fiz os tres, hum por El-Rei, outro pela Rainha Nossa Se-
nhora, e outro por Vossa Alteza, e o mesmo se fará na nossa 
Missão lanío que chegarmos a ella, c em tudo o que pella 
se obrar e merecer terão Suas Magestades e Vossa Alteza 
sempre a primeira parte. 

« Principe e Senhor da minha alma, a graça divina mórc 
sempre na alma de Vossa Alteza, e o guarde com a vida, 
saúde c felicidade, que a Igreja c os vassallos de Vossa 
Alteza havemos mister. Cabo-Verde, 25 de Dezembro de 1652. 
—Antonio Vieira. » 

A formalidade da primeira carta , c desta , ponde-; 
rando as desculpas da sua viagem, nada prova a favor do 
genio e critica portugueza, como já notei, e torno a adver-
tir, querendo attribuir a desconsolação do Padre, o que foi 
muito próprio do seu ardente espirito c grande zelo da 
salvação dos índios do Maranhão, não tendendo a outro fim 
mais que a desculpar politicamente a sua partida, e do 
nenhuma sorte mostrar esfriada a sua firme resolução. 

Bem deu elle a couhecer, quando no anno de 1655 vol-
tando ao Reino a buscar o remedio das injustiças, que se 
fazião contra os miseráveis índios, so oppoz vigorosamente 
a El-Rei, que o pretendia deixar ficar na Corte, vencendo o 
seu zelo a vontade do mesmo Soberano, e cedendo esta ao 
maior serviço de Deos, e proveito daquellas almas, como a 
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seu tempo veremos, ardendo sempre nelle o desejo de aca-
bar a vida entre tantos barbaros, a não sor mais poderosa 
a violencia daquellcs povos, arrancaodo-o primeiro do seu 
centro para o mandar para o Reino desterrado, como op-
poslo ás suas conveniencias na valorosa defesa com que. 
sempre buscavn se observassem como tão importantes ao 
bem de todas as leis reaes. 

A mesma Historia nos dará deste claro lestemunho a mais 
evidente prova • ficando inncgavel que o liso c sincero pro-
cedimento do Padre Vieira só queria concordar naquella 
carta a vontade do Rei do Céo, e sua, com a do Rei, e Prin-
cipe da terra. 

Sabendo, como Ião sabio politico, que só assim se pode-
ria adiantar aquella Christandade. 

Ccdão pois as sombras de tão grosseiros discursos ás 
claras e patentes luzes do Padre Vieira, c saiba o mundo 
que esta grande águia só fitava os olhos naquella carroça 
em que rodava magestosa a maior gloria de Deos. 

Cinco dias se deteve a caravela èm Cabo-Verde, os quaes 
acabados, levou ferro, c se pòz lesta a seguir viagem aos 
26 do mesmo Dezembro, em que embarcou o Padre An-
tonio Vieira com seus tres companheiros , os Padres 
Manoel de Lima, Matheus Delgado e Manoel de Souza, dei -
xando naquella ilha hum suavíssimo cheiro de suas virtu-
des, c não pequenos exemplos da sua excellèntc caridade 
c religiosa modestia, e a todos os moradores tão cheios de 
saudades como movidos de desenganos. 

De tudo nos dará larga noticia a mesma carta do Padre 
Vieira, que só com huma tão sublime penna hc que podere-
mos acreditar nossos escriptos. 

Já dissemos como o Padre Manoel de Lima com seu com-
panheiro o Padre Manoel de Souza, não podendo tomar (por 
mais que o seguirão pela barra fóra cm hum barco do 
alto) o navio em que ia a Missão do Maranhão, arribarão á 
terra, motivo que obrigou ao dito Padre a fretar huma 
caravela para dentro cm vinte c quatro horas partir, c os ir 
lançar na Ilha da Madeira, para dali i se passarem ao navio 
do Maranhão, que píceisamente havia de tomar aquello 
porto. 

A inesperada vinda do Padre Vieira foi causa de maior 
demora, c que o freto até á Ilha se estendesse até ao Ma-
ranhão. 

36 



Era a embarcação pequena, c os passageiros muitos, liarle 
de distincção, em que entrava hum Vigário Geral do Estado 
e lium Syndicanlc, c outras mais pessoas religiosas e de 
respeito, o que precisamente havia de fazer por falta de 
commódo, mais pesada e desabrida aquella derrota. 

Vinte c cinco vezes sabemos, embarcou o grande Vieira, e 
não obstante empregasse em todas o exercício de suas he-
roicas virtudes, nesta porém pelas circumstancias se expe-
rimentarão mais os influxos do seu caritativo trato. 

Tão solicito se mostrava no corporal, como no espiritual 
dos navegantes. 

Por tradição sabíamos, que o costume de se rezar o Terço 
da Virgem Senhora nas nossas náos portuguezas fòra intro-
duzido pelo Padre Vieira, nas muitas vezes que andou em-
barcado, e porque as vivas e efficazes razões com que mo-
via os homens do mar lhes ficarão impressas no coração, 
de humas para outras náos se foi communicando esta sua-
víssima pensão ; porque huns aos outros sabião promover 
a devoção c cordial affecto á Mãi de Deos. 

Passou esta tradição á evidencia, quando o vi firmado 
pela sincera c nada affeclada penna do mesmo Padre, de que 
resultará maior credito a esta nossa asserção. 

« No Maranhão, nas filias Terceira, S. Miguel e Graciosa, 
e em todos osnavios em que naveguei introduzi o rezar-se 
o Terço do Rosario publicamente a coros, donde se tem pe-
gado esta devoção a quasi todos os navios mercantes c das 
armadas, por industrias daquelles mesmos marinheiros que 
comigo assistirão. » 

Assim sabia lucrar no convez, quem frutificou tanto 
para Maria Santíssima no pulpito brados que ainda hoje se 
ouvem no singularissimo Tomo dos seus Sermões do Ro-
za rio. 

Já dissemos em como a 26 de Dezembro desferio velas do 
Porto de Cabo Verde para o do Maranhão a caravela em que ião 
os nossos Padres, que, como até então Unhão obrado, conti-
nuárão os exercícios da sua caridade até o Maranhão, sendo as 
rações dos passageiros mais necessitados as primeiras que se 
repartião na sua pobre mas asseiada mesa. Prégava o Padre 
Vieira todos os domingos e dias santos, dizia algumas missas, 
a que muitas vezes se ajuntava grande numero de confissões 
e communhões. A doutrina corria por conta do Padre Ma-
noel de Lima. A frequência da oração, a que sempre precedia 



lii íii) espiritual da vida dos Sanios, era abraçada de muitos 
e louvada de todos, e todos os dias se cantava o Terço, que 
se concluía com a ladainha, salve e bemdito da Senhora. Aos 
mais provectos na virtude explicava e dava o mais accomino 
dado nu'lhodo de orar, não faltando também ao exame da 
consciência, em que muitos acompanhavão os Padres ao 
som da campainha, de tal sorte que a errante embarcação 
parecia collegio de Religiosos e communidade de Reformados, 
com tantos e tão santos exercícios. Chegarão ao porto da 
Cidade do Maranhão aos 1G de Janeiro, em que desem-
barcarão e forão recebidos os nossos Padres, filhos todos 
da sua persuasão e espirito, com mostras inexplicáveis de 
alegria, e não menor consolação de suas almas. Isto o que 
em summa obrou e obrava o grande espirito do Padre 
Vieira nas suas viagens, claro testemunho das suas virtudes, 
que as suas grandes letras e erudição parece que de algum 
modo escurecerão, levando todas as attenções os geraes e 
communs applausos do pulpito. Taes os genios da corte, 
tacs as etiquetas da politica do mundo, estimar mais o que 
aos olhos de Deos avulta menos, vindo aqui muito a pro-
posito o dito do doutíssimo Padre-Mestrc Gaspar Ribeiro 
escrevendo ao erudito Padre André de llarros, digno autor 
da vida do nosso incomparável heróc : « Se o mundo as 
visse no pulpito (falla das virtudes) sem sobrepeliz, seria da 
opinião que concebi, e ainda conservo, persuadido que entre 
tantos talentos naturaes e de espirito, o menor no Padre 
Antonio Vieira era o de prégader. » 

Forão tantas e tão miúdas as particularidades desla aben-
çoada navegação, que me pareceu as não poderia exprimir 
com phrase mais própria, que a do Padre Vieira descreven-
do-a com todas suas circumstancias ao Padre Provincial do 
Brazil, em carta feita no Maranhão aos 22 de Maio de 1653. 

« Muito Reverendo Padre Provincial. — Começo a escre-
ver esta a Vossa Reverencia em 22 de Abril, em que fazem 
cinco mezes do dia que partimos de Lisboa, dos quaes quasi 
dous forão de navegação : e como da terra não lemos mais 
que tres mezes. lie pouco o que posso dizer a Vossa Reve-
rencia, mas desse pouco se verá em parte o muito que 
desta Missão se pôde esperar. 

« Partimos de Lisboa os Padres Manoel de Lima, Matheus 
Delgado c eu, aos 22 de Novembro cm uma caravela ou 
barco de Alfama de 60 toneladas, o qual negociou o Padre 
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Manoel de Lima com grande pressa por occasião da su» 
arribada, de que já dei conta a Vossa Reverencia. No mes-
mo dia por noite alcançamos as cinco náos, huma portu-
guesa 6 quatro hollandezas, que naquella madrugada tinháo 
partido de Paço de Arcos para os portos de Pernambuco, 
em cuja conservação navegámos em popa os primeiros dez 
dias, e sendo tanto avante como a Ilha da Madeira, um 
sabbado á tarde avistámos tres velas, duas das quaes se arra-
zárão em popa logo sobre nós, por vir a primeira muito sota 
venteada. Reconhecemos serem fragatas de Pechelingues (*), 
muito pequenas c sem beque, a que elles chamão pingues, 
mas muito bem velejadas, armadas e guarnecidas de gente. 
Uuiz Deos que lhes (içássemos muito a barlavento, porque se 
viéssemos na esteira dos outros navios sem duvida seriamos 
sua presa aquella tarde. Forão logo descarregando a arti-
lharia sobre os nossos, que mal lhes respondião, sendo 
todos muito maiores e tão bem artilhados como elles, mas 
a gente he que faz a guerra. Indo assim todas na mesma 
volta sobreveio a noite, com a qual considerando nós que 
não podíamos servir aos companheiros mais que de emba-
raços, nem elles nos podião dar muita defensa, segundo a 
pouca resolução daquella tarde, nós a tomámos de virar cm 
outra volta, na qual tomos toda a noite em uma larga, e ao 
amanhecer nos achámos sós. Demos graças a Nosso Senhor 
por nos livrar daquelle perigo, e lhe pedimos livrasse lam-
bem aos companheiros ; começando logo a cumprir a pro-
messa queá Virgem Senhora fizemos, de toda a caravela rezar 
o Terço do seu Rosario emquanto a viagem durasse, como 
se fez, c aos domingos e dias santos em voz alta a córos. 

« Na noite seguinte, que foi véspera de S. Francisco 
Xavier, nos visitou Deos com outro trabalho muito maior 
que o passado, que foi huma grande tempestade com que 
corremos fortuna tres dias e tres noites. Era o vento sul, o 
coração do inverno, e aquella a primeira tempestade da-
quelle anno, os mares muito grossos, a embarcação muito 
pequena, e nós muito chegados á costa de Portugal; porque 
a volta que fizemos para escapar ao inimigo foi quasi ao 
Norte, com que desandámos grande parle do que tínhamos 
caminhado, o que tudo junto com os muitos votos que 
viamos lazer á gente do mar, foi huma representação da 

C) Corsario, OOfrupção do Flessinga, parlo da llollanda, donde saliião cor-
sarios. 



morte, que todos nos aparelhámos pára ella, o o mesmo 
lizcrão os demais, niio havendo ninguém que se não con-
fessasse, ou geralmente ou como que a fazia para ir logo dar 
contas a Deos. 

« Colhido este fruto da tempestade, quiz Deos que abo-
nançasse o tempo, com que tivemos lugar de nos pormos 
na altura das Canarias, onde nos sobrevierão tão grandes 
calmarias, que em oito dias não podemos sàhir de entre 
ellas, por mais que para isso nos aproveitássemos até dos 
reinos, entrando por huns canaes e sahindo por outros. 
Rodeámos toda a (lomeira c Ilha da Palma; vimos de muito 
perto Lancerote c todas aquellas praias e mares santificados 
com o sangue dos nossos Marlyres do Brazil, com cujas 
memorias muito nos consolámos; c posto que o lugar de 
entre estas ilhas he tão infestado de todo o genero de cor-
sarios, e os mesmos moradores das Canarias o poderião ser 
nossos, pois vínhamos em caravela, que era sobrescripto de 
sermos Portuguezes, comtudo em lodos aquellos dias não 
vimos vela nem cousa que nos desse cuidado 

«Na molestia das calmas, e no aperto dos agasalhados não 
fallo, porque quem vem para o Maranhão não padece, mas 
liem podéra dizer a Vossa Reverencia que poucas vezes tem 
acontecido sahirem de Portugal Religiosos da Companhia tão 
mal agasalhados, como estes' Padres vierão, por ser a em-
barcação tão limitada, e os passageiros muitos, centre elles 
hum Syndicante, hum Vigário Geral do Estado, e outras 
muitas pessoas de respeito. 

« Vinhão outros Religiosos na caravela, masas cousas es-
pirituàes correrão Iodas por nossa conta. Nós cantámos 
sempre a ladainha da tarde. Eu préguéi aos domingos do 
Advento, e todas as festas principa cs; o Padre Manoel de 
Lima fez as doutrinas lodos os dias que o tempo c seus 
achaques darão lugar, e teve por sua conta o rancho da prôa, 
fazendo praticas familiares e repartindo livros espiritnaes; e 
nesta mesma conformidade, em sendo noite o Padre Manoel 
de Lima, e o Padre Matheus Delgado, hum se ia para o ba-
tel, outro para a pôpa, que erão os dons lugares da con-
versação da gente do mar, com que toda vinha a ser cousas 
de Deos, e se evitarão por este modo muitas praticas, que 
entre esta gente costuma haver, de que Deos se não serve, 
e outros graves inconvenientes que delias se seguem. 

« Por dia de .Nossa Senhora da Conceição se tornou a 
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confessar a gente da caravela, e outras o fizerão. Doentes 
não houvcrão muitos, masa lodos acudimos com tudo aquillo 
que trazíamos de regalo, sendo sempre as porções dos doen-
tes as primeiras que se repartião na nossa mesa. 

« Deu-nos o Padre Procurador para que nos servisse no 
mar hum índio, que tinha vindo do Brax.il comos Padres, ao 
qual servimos muito mais que elle a nós, porque adoeceu 
duas vezes, e huma tão gravemente que esteve á morte. De-
mos-lhe huma cama das nossas, c sendo a doença das que 
costumão a causar molestia e maior asco, nós fomos sempre 
os seus enfermeiros, no que muito edificou toda a caravela 
a caridade do Padre Matheus Delgado, como também no que 
exercitou comnosco, assistindo sempre em cima do fogão e 
acudindo a ludo c a todos com grande promptidão, traba-
lho e desprezo de si mesmo : e verdadeiramente que foi par-
ticular providencia de Deos mandar-no-lo nesta occasião, 
porque sem este soccorro passaríamos muito mal. 

« Como a viagem se ia fazendo tão larga, e não sabíamos 
que vento nos renderia adiante, resolverão os do governo 
da caravela, que era necessário lomar o Cabo Verde, como 
se fez. Chegámos á villa da Praia aos 20 de Dezembro, onde 
havia duas horas que também tinhão dado fundo Ires náos 
da nossa companhia, que nunca mais Unhamos visto, das 
quaes soubemos que a portugueza as deixára naquella mes-
ma noite, entendendo sem duvida que as oulras, por serem 
hollandezas, lhes guardarião os Pechelingues mais respeito; 
mas não foi assim, porque abordando huma a renderão, e 
querendo fazer o mesmo a outra, forão resistidos com tanto 
damno seu, que a deixárão e as demais. No dia seguinte, 
que era o de S Thomé fomos dar fundo no porto da cidade, 
á hora que já não era de missa. Mandou-nos logo visitar o 
Governador pelo Sargenlo-inór da praça, offerecendo-nos a 
sua casa com primeiro e segundo recado. Tínhamos já re-
solvido entre nós, por evitar toda a occasião de doença, que 
emquanto ali estivéssemos, não tivéssemos outra casa mais 
que a caravela, salvo se algum serviço de Deos nos obrigasse 
a estar cm terra. 

« Com este presupposlo sabia darás graças ao Governador, 
e escusar-nos da hospedagem, e vindo-nos recolhendo para 
a caravela nos fizerão a mesma força os Prebendados da-
quella Sé, e particularmente o Thesoureiro-mór Diogo Fur-
tado de Mendonça, allegando-nos ter Vossa Reverencia sido 
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seu hospede todo o tempo que ali se deteve a frota. Também 
me pedirão quizcssc pregar ao outro dia, que era a quarta 
dominga do Advento, e isto só aceitei. 

«Pela manhãa desembarcámos todos para dizer missa, e 
para que o sermão podcsse ser de algum fruto, tomei ò 
tiloma a S. João Baptista, e preguei o baptismo da peniten-
cia. Obrigarão-nos os ouvintes a que não tomássemos para 
o mar: houve naquella tarde c na seguinte doutrina, a que 
nos acompanhavão com grande amor e devoção, e com gran-
de magoa nossa os nossos antigos estudantes, e com elles 
seus pais, c toda a cidade. 

« Emfim.foi tanto o que Deos moveu os corações de todos, 
que em quatro dias que ali estivemos dc dia c de noite não 
fizemos outra cousa que ouvir confissões, e quasi todas 
ellas geraes, já repartidas pelas Igrejas, já na casa onde es-
távamos, que era a do Thesoureiro-mór, já na cadêa c em 
casas particulares de doentes e outra gente impedida, sem 
ficar pessoa de conta cm toda a cidade que se não aprovei-
tasse daquella occasião, dizendo todos, que não fòra a nossa 
ida ali acaso, senão para salvação c remedio de muitas 
almas. 

« Não nos podíamos deixar de constar ser assim pelas con-
fissões de grandíssima importancia que fazíamos, reconhe-
cendo então e attribuindo a Providencia particular de Deos 
as tempestades, inimigos, calmarias, e lodos os outros des-
vios, que nos fizerão tão dilatada viagem c nos obrigárão a 
ir tomar aquella escala. Os que mais que todos nos edificarão 
forão os reverendos Capitulares daquella Sé, que são tão au-
torisados o tão ricos como Vossa Reverencia sabe, os quaes 
todos se confessárão comnosco de toda a vida. Além destes 
frutos espirituaes que se colherão em secreto, houve muitas 
demonstrações publicas, como de amizades, restituições e 
votos, que logo nas Igrejas, nos adros, e pelas ruas públicas 
se fazião com grande edificação e demonstração dos effeitos 
da Divina Graça. 

« Mil diligenciass fizerão os da terra para que ao menos 
nos detivessemos mais alguns dias. Foi o ultimo á primeira 
oitava do Natal, em que tornei a prégar, exhortando a todos 
a perseverança na graça recebida, e principalmente aos Ca-
pitulares, a quem dirigi grande parte do sermão, receitei e 
encareci quanto pude, a grande obrigação em que cstavão de 
acudir ao remedio de tantas almas, das quaes ellos, sede va-



cante, erão Pastores, c quq ora falia de outros Sacerdotes 
¡(loncos, pois os não havia, dcvião elles mesmos visilar os 
Christãos das ilhas, e da tena (irme, sujeitos áquelle Ris-
pado, que lodos estão em extrema necessidade espiritual: c 
ipic se para isso deixassem as cadeiras e côro da sua Sé 
louvarião muito mais a Deos, e lhe fariào muito mais agra-
dável serviço. 

Í Naquella mesma tarde nós partimos, deixando a todos 
os da terra mui sentidos c apartando-nos nós tão obrigados 
dellcs, como elles edificados dos nossos Padres que ali es-
livcrão, os quaes com seu exemplo e religiosa vida nos gran-
geárãp para todos os da Companhia esta grande benevolencia 
c amor. 

« Desejou o Cabido e a cidade, que dos quatro ficássemos 
com elles ao menos dous, e esta pelição nos vierão fazer cm 
nome doCleroou Vigário Geral, cem nome da cidade os juizes 
c Vereadores cm forma dc Camara, c estes nos offerecêrão 
huma petição por escriptocom hum relatório tão largo da gran-
dencccssidadodcdoutrina quedenlro c fora ¿aquellas ilhas se. 
padecia das almas, que por faltado quem lhes administrasse os 
Sacramentos se cstavão perdendo do amor que sempre tive-
rão aos da Companhia, da pontualidade com que lhcsconscr-
vavão a casa c fazenda que elles deixarão, da promplidão 
com que cstavão de lhes edificar a igreja, c os assistir com 
todo o necessário, das instancias que tem feito para que 
lhes sejão restituidos, sem quererem nunca admitlir outros 
Religiosos que de outras Religiões se lhes offerecem, c tudo 
com palavras dc tanto sentimento, dc tanto respeito c de 
tanto affeeto á Companhia, que a [firmo a Vossa Reverencia, 
fizemos muito em não nos deixar vencer dc ficar ali, ou todos 
ou algum de nós, se não se nos pozera adiante virmos de-
terminados a esta Missão, c não haver nella quem a tivesse 
a seu cargo, e pertencermos á Provincia do Rrazil e não á de 
Portugal, a quem pertence Cabo Verde, e a não ser esta a 
nossa vocação, sem duvida fórã aquello o termo da viagem. 

« Estes mesmos desejos, o estas mesmas difficuldades lhes 
propozemos, c esta foi a resposta com que os deixámos de 
alguma maneira satisfeitos, obrigando-nos a ser solicitadores 
com Sua Magestade, e com os Superiores da Companhia, 
para que muito brevemento se lhes mando o soccorro de Re-
ligiosos que pedem; e sobro este particular escrevi huma 
carta encarecida, que licou no mesmo Cabo Verde para ir cm 
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companhia da nova instancia, que querem fazer a El-Rei sobre 
este tão justificado requerimento. 

« Nesta occasião torno a representar a Sua Magestade, e 
escrevo também ao Padre Provincial, para que acuda a este 
extremo desamparo, c não se dilate huma tão grande gloria 
de Deos e da Companhia, como da Missão dc tedas aquellas 
Ilhas c térra firme se póde esperar. 

« Emíim partimos, como dizia, na tarde dc 20 de Dezem-
bro, na nossa caravela dc Simão Ferreira de Alfama, o qual 
nomeio aqui por huma grande fineza que fez por nós nessa 
occasião, de que não tivemos noticia senão depois de estar-
mos no mar. Foi o caso, que pessoas principaes de Cabo Ver-
de o chamarão, e lhe offerecõrão, que logo lhe contarião cm 
patacas muito mais do que poderia interessar cm toda a 
viagem, se naquella ultima noite se fizesse á vela, fingindo 
que lhe arrebentara a amarra, e nos deixasse cm terra, o 
sendo assim que todos os passageiros e gente do mar dor-
mião a bordo, o a brisa era tão rija, que com effeito lhe re-
bentou humá amarra, foi o Mestre tão honrado, que antepoz 
a fé e respeito que nos quiz guardar a todo aquelle interes-
se, que nuns e outros lhe promottèrão do contado, c lheoffe-
recérão com grandeza. 

« Com os mesmos exercícios com que arribámos a Cabo 
Verde, fomos depois continuando na viagem até ao Maranhão 
passando as calmas da linha brevemente, até que tivemos a 
pjímeira visla da costa do Brazil, que foi a terra dos baixos 
dc S. Roque, sobre a ponta dos quaes nos achámos hum sab-
bado á meia noite com trinta braças de fundo. 11a dahi ao 
Maranhão mais de trezentas leguas, c todas as andámos com 
pouco pannp cm tres dias; tanta he a corrente das aguas. 

« A noite de terça-feira á quarta, e da quarta para a quinta 
passámos sobre ferro, porque se não póde; rodear a ilha, 
nem accometter a barra senão dc dia, por serem muitos os 
baixos, e todos alagados. Na tarde de quinta-feira 10 do 
Janeiro, véspera dc Santo Antão, Pai de todos os Missionários 
das nossas conquistas, entrámos finalmente para dentro: e 
allirmo a Vossa Reverencia, que quando me via chegar a 
salvamento ao Maranhão, era com grandíssimo sobresalto, 
porque depois que vi que Deos nos dividira esla Missão 
em dons navios, vindo toda junta no mesmo, como a minha 
confiança em Deos he tão fraca, sempre receici, que fosso 
por haverem de ter differente fortuna as duas viagens; mas 
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chegou ;i bordo a primeira canoa, que nos deu nova da che-
gada dos Padres, o então acabámos de nos alegrar da nossa. 
Vierão logo buscar-nos á caravela o 1'adrc Francisco Velloso, 
c o Padre Tliomé Ribeiro, os quaes me pagarão em alegres 
abraços os tristíssimos que eu Ibes tinha dado, quando nos 
apartámos no rio dc Lisboa. 

«Sc a alegria de entrar no Céo tem na terra comparação, 
1'oi.esta. Seja o Senhor louvado, que vindo em tão díllerentes 
lempos e navios, e a hiiina costa de tão desacreditada na-
vegação, c na pcior monção que lia para ella em todo o anno, 
a buns e outros nos trouxe a salvamento. Queira Sua Divina 
Magestade, que seja para todos fazermos o a que viemos, e 
o servirmos como por tudo nos merece, ele. » 

Até aqui o grande Padre Vieira, tão largo nos alheios, 
como curio nos louvores próprios, dando assim alegre fim 
á sua tão desejada navegação. 

Porão tão vivas e efiicazes as razões que de Cabo Verde 
escreveu o Padre Vieira, que ponderadas pelo grande juizo 
dc Sua Magestade e do Principe I). Theodosio, como não 
ardia menos em seus reaes peitos o fogo da propagação da 
nossa fé, e a salvação das almas dos seus vassallos, atten-
dendo á obrigação que tinhão de lhes acudir com o remedio, 
mandou o Piíssimo Rei, que se estabelecessem duas glo-
riosas Missões, huma de Religiosos llelormados de S. Fran-
cisco da Cidatle em Cabo Verde e costas de Guiné, c outra 
de exemplarissimos Carmelitas descalços em Angola e mais 
Ilhas adjacentes. Dc sorte que como ao grande Gregorio se 
deu o nome de Apostolo de Inglaterra, pela fé que ali man-
dou promulgar, assim ao grande Vieira se pode dar o de 
Apostolo, não só da America, pelo muito que nella obrou, 
levado da força de seu ardente espirito, senão lambem da 
Africa, pelo que nella promoveu o zulo (pie linha do bem de 
Ião desamparadas Chrislandades, que ao fervor e valia do 
Padre Antonio Vieira deverão c deverão o grande lucro es-
piritual com que as enriquece a vigilancia e cuidado dc tão 
santas e esclarecidas familias. 

Islo o que obrava esle herúo na Africa ; depois veremos o 
muito que soube trabalhar na nossa America, para onde a 
vocação do seu fervor o chainára, para o que não bastando 
hum :;ó, nem ainda mais capítulos, será preciso hum livro 
inteiro para huma parte da narração das suas ¡Ilustres e 
memoravejs acções. • 
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Emquanto elle com seus companheiros descansad cia via-
gem, e se congratulad na companhia de seus tão bons e 
amados Irmãos, passemos ao quarto livro, que nos está cha-
mando a rigorosa çoronólogta «los annos, para referirmos os 
apostólicos exercícios dos nossos dons Padres na Capitania e-
Cidade do Grão-Pará. 





MUCO IV. 

DO gUE SE SEGUIO DA ENTRADA DA COMPANHIA NO PARA', E DA 00 

PADRE VIEIRA NO MARANHÃO. 

CAPITULO í. 

FUNDIO AQUÉLLA CASA OS PADRES SOUTO-MAJÒR E GASPAR 

FRAGOSO, E DAS CONVENIENCIAS ESPIUITL'AES QUE 

RESULTÃBÃO. 

Km o capitulo penúltimo do livro terceiro deixámos os 
nossos Padres .loào de Soutò-Maíór e (¡aspar Fragoso nave-
gando para oGrão-Pará,maisconliados nossoccorros divinos 
que nos favores humanos; porque o serem novos, assim no 
clima como na terra não deixaria de lhes offerecer logo nos 
principios as difliculdades, que se fazião inseparáveis do seu 
bom zelo c sanios desejos. Erão estes o fundar naquella 
cidade hum Collegio como Sua .Magostado ordenava, cm que 
se exercitassem os muitos operarios que bavião de sabir á 
vasta c trabalhosa conquista do tantos sertões • divididos 
com a variedade dos rios, c diversidade dc nações; que pelas 
dilatadas margens dc suas correnlcs se fazião ao mesmo 
tempo impraticáveis pela barbaridade c pelo numero, sendo 
o que mais avultava entre todos, o tão celebrado rio das 
Amazonas, em grandeza o maior dc toda a America, povoado 
do huma e outra parte das mais incultas e bellicosas genti-
lidades daquelle sertão. Fàzia-sc tão precisa esta praça de 
armas para os novos soldados dc Christo, que sem ella se 
impossibilitava a ernpreza daquelles vastíssimos descobri-
mentos, cm que mais as suaves vozes do Evangelho, que os 
eslrondos de Marte bavião de cooperar para a desejada con-
quista daquelle innumeravcl (¡entio. 

Tinhão vindo estes fervorosos Missionários na segunda 
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Missão que veio para o Maranhão, partindo de Lisboa nos 
23 do, Setembro dc '1053, e chegando aquella cidade aos 18 
de Outubro do mesmo anno, enviados todos, como já disse-
mos, pelo fervoroso e grande Padre Antonio Vieira, Superior 
já de toda a Missão, porém delido ainda na còrto pelos mo-
tivos já apontados nesta historia; cujas .ordens seguindo 
agora o Padre Francisco Velloso, remetiera os dons Padres 
para o Pará, por serem os nomeados por aquello grande 
talento, como quem previa na actividade e virtude de ambos 
os acertos c feliz exilo daquolla tão necessária, como dese-
jada fundação, assim para a conversão dos Gentios, como 
para a espiritual conveniencia daquelles moradores. 

Aos 5 de Dezembro do 105*2 chegarão ao porto desta 
¡Ilustre cidade, a que a serio dos futuros tempos havia de 
coroar rainha entro todas as mais daquelle Fstado, vindo a 
ser cabeça a que por então era bum pequeño o não muito 
avultado membro do seu temporal e espiritual governo. Dia 
sem duvida felicíssimo, e digno do memoria pelas felicidades 
espirituaes, que deíle pela successão dos anups se seguirão 
para todos uteis. c para ninguém escassos, c para os annaes 
da Vice-Provincia ¡Ilustre, não só polo muito que cila sc 
honrou em contar por seus primeiros fundadores a tão in-
signes Padros, mas lambem polo muito que ellcs obrarão na 
presente conquista, cm abono da eleição do grande Padre 
Vieira, credito da Companhia e serviço dc ambas Mageslndes, 
como mostrará a historia, sem que padeça affectação a ver-
dade, o violencia o credito, por serem forjadas na mesma 
ollicina dos que nos deixarão suas noticias na fidelidade e 
singeleza do seus escriptos. 

Mas antes que ao seu edifício lancem a primeira podra os 
nossos fervorosos fundadores, permillão-mc os leitores 
huma pequena digressão, com a qual ainda que brevemente 
será preciso cortarmos o fio da historia, para que esta não 
padeça para o futuro a falta de averiguação, que precisa-
mente terá experimentado na menos ajustada noticia que 
nos seus Annaes históricos do Maranhão dá o illustrissimo 
historiador Bernardo Pereira dc Derrodo. Governador e 
Capitão General que foi daquelle Fstado ; aflirmando ncllcs a 
seus leitores no livro 13, que os Religiosos da Companhia 
tinirão repetidas vezes procurado fundar no Pará, sem nunca 
o poderem fazer, senão agora. Não sei onde cslo erudito 
Ànnalisfa fundou a legalidade desta noticíHf sendo totalmente 
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opposta aos documentos e indisputáveis memorias dos 
nossos cartórios, (pie a vél-os o mesmo autor, não nos dif-
íicultaria tanto a nossa entrada nacpiella cidade, nem a seus 
moradores privaria da gloria de nos receberem então nos 
braços da sua grande caridade, grandeza c singular carinho, 
nos principios da nossa fundação, como mostrará a rigorosa 
chronologia dos mesmos tempos. 

.lá dissemos no primeiro livro desta nossa historia ser o 
primeiro .lesuita (pie pisou as terras do Pará o fervoroso 
Padre Luiz Figueira, no anno dc t633,para onde passou do 
Maranhão com o intuito do descobrimento das gentili-
dades do grande rio das Amazonas. Retirado este a 
Portugal a pedir novos operarios, se seguirão os Padres 
Chrislovão da Cunha o André de Artieda, da nossa Com-
panhia da Provincia dc Quito, mandados por aquella 
real audiencia na companhia de Pedro Teixeira, no anno 
dc 16;)'.) , em que passárão a Castella. D'ah i a quatro 
annos, no dc 164."],avistou o Pará o sobredito Padre Figueira 
com a sua gloriosa Missão dc 15 Religiosos, que na mesma 
barra fizerão deplorável naufragio, não escapando mais do 
que o Padre Francisco Pires e os dous Irmãos Antonio de 
Carvalho e Nicolao Teixeira. O primeiro passou logo para o 
Maranhão a buscar as ordens de seu Superior: o Irmão Car-
valho partió desta para melhor vida, c o Irmão Nicoláu 
voltou para Lisboa a continuar os seus estudos. 

Estas c não mais forão as entradas dos Religiosos da Com-
panhia no Pará, e todas cilas transeuntes ató este anno dc 
lti5u2, em que entrou dc assento nesta cidade, com as che-
gadas dos Padres Souto-Maior e Caspar Fragoso ; o que 
posto, se faz menos attendivel a asseveração dc tão sabio An-
nalista, por ser talvez menos pura a fonte onde bebeu esta 
noticia; não faltando lambem quem refleelisse, o quão dimi-
nuto se mostra sempre este autor nos seus escriptos, por 
não correr lambem a sua penna em nossos louvores, lem-
brado talvez de alguns encontros no seu governo sobre a li-
berdade e isenções dos índios, que defendíamos, c não são 
deste lugar, por não faltarmos ao devido respeito ao distincto 
caracter de tão ¡Ilustre Fidalgo. 

Mas a causa que, a meu ver, lhe fez passar a seus escrip-
tos esta opposição foi, ao que parece, valer-sc das noticias 
de hum Paulo da Silva Nunes, acérrimo inimigo das Religiões 
daquelle Estado, em especial da Companhia, contra as quaes 



andava em requerimentos na corte e Cidade de Lisboa, com 
papeis e razões, que bem davão a conhecer na sua falsidade 
a sua insaciável paixão, tudo afim dc atro peitar a liberdade 
dos índios c tirar-lhcs o arrimo dos Regulares, e cm espe-
cial da Companhia. A eslc patrocinava então o autor dos 
Annaes, ao tempo que escrevia, a quem também favorecia 
muito o respeito c letras do Illm. Sr. Paulo dc Carvalho (*), 
nosso inimigo; e era factível tomasse este autor dcllc a espe-
cie que nos fizesse mais odiosos para com aquello povo, sendo 
limito pelo contrario, que cm tudo nos ajudarão, conforme 
o pcriniltião então as suas posses, experimentando sempre 
■em nós mostras dc agradecidos e serviços de obrigados. 

Se os desígnios de Paulo da Silva erão ou não justifi-
cados, não nos pertence averiguar, não obstante sabermos 
que no Limoeiro, aonde veio acabar este miserável do hum 
repentino estupor, o favoreceu muitas vezes o nosso Padre 
Procurador Coral do Maranhão Lento da Fonseca, cm cuja 

mão viento depois, c lambem na minha, a parar os mesmos 
escriptos que contra as Religiões tinha formado. 

Rasto o epie lemos dilo, calando o muito que sobre a 
materia podíamos dizer, para que aos leitores não faça du-
vida o que dizemos sobre a nossa fundação no fará; e o 
(pie sobre ella e a Companhia narra em seus Annaes aquello 
illm. autor seja mais cffeito dc não poder por enlão alcan-
çar melhores noticias, que nota que se lhe possa em algum 
tempo pôr á veracidade dc seus escriptos, por ser total-
mente alheio da sinceridade do nosso animo, haver quem 
em tempo algum se queixe dos toscos c menos respeitosos 
rasgos da nossa penna. 

Como os nossos peregrinos chegarão ao Pará sem mais 
commodo, nem apparelho que o que costumava dar naqucl-
les tempos huma sunuua o inviolável pobreza, lembrados 
dos primeiros passos que cm semelhantes fundações Unhão 
dado aquellos dons astros da nossa Companhia, um no 
Oriente e outro no Occidente, o Santo Padre Francisco Xa-
vier e o Venerável Padre Mestre Simão Rodrigues, primeiras 
luzes da nossa Religião, modelo dc Missionários fervorosos 
e fundadores circumspectos da Companhia em hum e outro 
bemispherio. 

Ruscárão, como filhos da sua doutrina, as casas da Mise1 

(■) Irmão do Marque* dePómbál, c fluo depois sondo Inquisidor fez queimar 
o infeliz .Missionário Padre Gabriel Maiagridu, 
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ricordia, pára que o seu exemplo e edificação dá vida fossem 
as primeiras pedras que ajustassem para aquello edificio, 
todo, por então, espiritual na administração, exercício e 
louváveis ministerios do nosso louvável Instituto, não fal-
tando aos pulpitos com a doutrina, aos confissionarios com 
a assistência, e a todos em geral com os benignos e enge-
nhosos influxos da sua grande caridade. 

Erão grandes as colheitas e palpáveis os frutos que esta 
seára offerecia aos incansáveis e novos operarios, que não 
obrarão pouco nos primeiros dous mezés da sua entrada, 
assim na reforma das vidas, como no socego das consciên-
cias em tempos tão críticos, que, além da pericia dos mé-
dicos, necessitava também da suave e commoda applicação 
dos remedios, que por espirituaes se fazião mais inapplica-
veis á qualidade das doenças, sendo mal que tocava a muitos, 
a sensualidade pelo clima, a ambição pela necessidade, hu-
mores em que peccou sempre a fatal constituição e harmonia 
daquelle corpo politico. 

Mas porque o intento dos Padres era lambem estabelecer 
Casa nossa naquella cidade, cuidarão logo em buscar sitio 
para a fundação, e forão os primeiros que, por então, to-
marão nuns chãos junto do mato para a parte da campina, 
que sendo hoje a melhor situação daquella cidade, era 
naquelle tempo a parte mais retirada, c por isso dos Padres 
mais appetecidu. 

Junto ás casas de um Francisco Hibeiro se achavão esles 
chãos, pertencentes aos Religiosos da esclarecida Ordem de 
Nossa Senhora das Mercês, no mesmo lugar em que alguns, 
por tradição, allirmào se achão hoje as casas do Reverendo 
Commissario do Santo Officio, o Padre Caetano Eleutério, 
que a liberalidade e amor daquelles religiosíssimos Padres, 
posteriores á nós na primeira entrada, porém primeiros na 
fundação, nos offereceu como testemunho da sua grande 
caridade em hum como eterno padrão do nosso agradeci-
mento. Este o primeiro sitio que para sua habitação tiverão 
aquellos primeiros Padres, em o qual fundárão huma pe-
quena casa cobcrla de palha da terra, com sua capollinha, 
onde podessem continuar o louvável o proveitoso exercício 
dos nossos santos ministerios. 

Bem via o demonio a formidável fortaleza que no recinto 
daquellas pobres paredes se fazia contra os seus designios 
e diabólicas astucias, sabendo muito bem, como muito bom 
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lógico, que o zelo dos Padres sempre havia dc insistir cm 
derrubar ¡dolos tão antigos cm receber culto daquclles hallu-
cinados moradores como os descobrimentos daquellas terras. 
Buscou, como tiio grande mestre, tres das principaes pes-
soas da terra (e forão as únicas) para ncllas vomitar, sem 
os remorsos da consciência, hum tal veneno, que facilmente 
fundisse por lodo o corpo politico daqueUa republica. Erão 
estes o Capitão-mór, Sargcnto-mór e Vigário da Matriz 
daqnella cidade, a quem a inteireza de vida dos novos hos-
pedes, sempre animosos em perseguir os vicios, causava 
não pequenos receios, temendo não se descobrissem tantas 
c tão paleadas injustiças, em que erão mais culpados os que 
pretendião segurar o golpe sem descobrir o braço. 

Juntos os 'tres conferiào entre si no grande risco que 
corrião as suas conveniencias, em que, como mais podero-
sos, erão os mais interessados, e que os Padres não podião 
deixar de cortar os fios ás suas pretenções, ou com o volo, 
ou com a conta á Sua Magcstade, quando as não podessem 
impedir, conforme as novas ordens que trazião da corte, de 
cuidarem muito c tomarem á sua conta o governo espiritual 
daquella gentilidade, limilando-sc-lhes com isto as amplas e 
arbitrarias jurisdicções de que até ali gozavão a seu arbitrio, 
edillicultando-se-lhos os negocios que para diante intentassem, 
por não se poderem tão geralmente utilisar do suor c san-
gue dos pobres Índios; muito mais vendo-sc o Capitão-mór 
precisado a dar, conforme a provisão dc Sua Magcstade, 
huma das aldéas vizinhas para serviço privativo dos Padres, 
pagando-lhes, como os mais, o seu salario na fórma da lei, 
que foi a fundação que por então aceitou do Piedosíssimo 
Monarcha o Senhor I). João IV, o Padre Antonio Vieira, como 
já apontámos nesta Historia. 

Pareceu ao novo triumvirato, que levar este negocio pela 
força, era acção sobre temeraria arriscada, que não podia 
deixar de produzir com novo escándalo huma serie inevitá-
vel dc perniciosas consequências ; pelo que assentárão que 
a guerra fosse toda occulta c não a escala vista, que fossem 
tacs as minas com que se cingissem aqucllcs reductos, que 
podessem segura e irremediavelmente voar todo o recinto 
da nova praça ; sendo preciso desampararem-a desgostosos 
os mesmos que agora a fabricavão innocentes de tão diabó-
lica e não esperada invasão. 

Como as armas de ambos os partidos temporal e espiri-
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(uni se achavão nas mãos destes poderosos, mordidos já da 
infernal serpente, foi fácil achar alguns partidarios que dc 
noite rondassem a casa dos Padres, descarregando nella a 
repetida artilharia dc muitas pedras, c dc dia espalhassem 
pelos moradores até ali muito satisfeitos com os serviços 
espirituacs dos nossos hospedes, que não convinha favoréce-
los nem concorrer para o sen estabelecimento, pelos gran-
des prejuízos que ao povo se bavião de seguir, inclinando-se 
os Padres, como era infallivel, para a parte opposla do seu 
despotismo em materia de índios, que era o peccado origi-
nal que inficionava a todos ; que desconsolados com as 
muitas e clandestinas perseguições procurarião mudar de 
domicilio ou para o Maranhão ou para Portugal, deixando-
lhcs livre o campo, e aberta de par cm par aquella entrada 
que pretendião ter para os sertões, sendo esta, como na 
realidade era, o alvo único de todos os seus interesses, para 
dar no qual assostavão furtivamente laidos tiros. 

Assim discorrião os homens e assim se enredavão as 
almas dos que prelcndião opprimjr a innocencia, por fartar 
o seu odio e saciar a inextinguível sède da sua cobiça, que 
quanto mais bebia, mais desejava — quo plus sitnt polui, 
plus siliuntur aquce —sem se contentar com o quo tinhão, 
porque ainda não tinhão o que descjavâo; não duvidando 
para isso dc descontentar a Deos, ecscandalisar aos homens, 
com procedimentos tão alheios da piedade portuguoza, c 
mais próprios de barbaros que dc calholicos. 

(¡orno os assaltos ás pobres palhoças da vivenda erão 
continuos, erão por conseguinte frequentes as vigilias, conti-
nuos os sobresaltos, que não passassem das pedras ao fogo, 
elevassem á escala vista aquella quasi rendida fortaleza, mais 
por falta das forças do corpo, que das valentias do espirito. 

Todos resignados nas mãos dc Deos, de quem só espera-
rão o remedio em tão vigorosa tribulação, ás faltas de 
somno se seguirão as molestias do corpo e ás faltas do 
sustento a debilidade das forças; vendo-se os dous soldados 
de Christo a render nas pobres camas, faltos os alentos 
com notável perigo do suas vidas, por ser tanto o desam-
paro cm que se virão que, a não terem por si cm Ião fu-
rioso combato a grande caridade de D. Cecilia do Mendonça, 
matrona nobre, c das principaes da terra, por ser casada 
com Antonio da França, cidadão honrado, que sabião sen-
tir os aggravos dos Padres como próprios ; acabariào sem 
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tímida á pura necessidade; mas como nem ainda passasse 
livre o que estes tão insignes bemfeilores lhes mahdavão 
pelo tomarem no caminho os partidarios daquella sacrilega 
e. triplico alliança, julgarão os Padres por mais conveniente 
desampararem a vivenda, c recolbcrem-so assim doentes 
corno estavão ao Convento de seus primeiros bemfeilores 
os Religiosos Padres de Nossa Senhora das Mercês, onde a 
sua grande caridade, primor c carinho com que os tratarão 
os fez esquecer brevemente o muito que naquelle sitio 
tinhão padecido. 

Soja-me licito recommendar aos annaes da posteridade 
esta piedosa acção para a Companhia o seus filhos, destes 
dons ¡Ilustres moradores, e desta tão Religiosa communi-
dade, a quem o nosso agradecimento confessa esta divida, 
pára que a seus herdeiros e successores fique perpetuada a 
acção dc legítimos acredores pelo mesmo documento que 
em nossos escriptos confessamos; para que com a verdade 
que seguimos em nossas memorias não percamos nunca dc 
vista os firmes padrões da nossa costumada gratidão: e para 
que as ¡Ilustres matronas da grande Cidade do Pará saibão 
a piedade memorável de suas antigas ascendentes; foi 
tão grande a que então moslrárão aquellas senhoras, que 
fizerãp romarias publicas aos Santos pela saude e quietação 
dos perseguidos Padres, porque, exceptuando os tres empe-
nhados nesta diabólica perseguição, a maior parte do povo 
e os mais bem intencionados moradores não podião ouvir 
sem escándalo as exorbitancias dos apaixonados sequazes 
daquella impia e desarrazoada conducta. 

Não sei que mais podessem fazer aquellas piedosas se-
nhoras dando hum authentico testemunho nas suas devotas 
rogativas do muito qne amavão a virtude e desejavão a con-
servação dos Padres, qne não deixarão de experimentar os 
effeitos dc suas fervorosas deprocações, vendo-se restabele-
cidos brevemente da saude, para continuarem zelosos em 
seus costumados exercícios e apostólicas tarefas. 

Com a enfermidade e paciencia dos Padres, e o que mais 
era, com especial assistência do Altíssimo, se forão desenga-
nando os apaixonados, e socegando os perseguidores, vindo 
por ultimo os perseguidos a buscar depois dc poucos dias 
a sua vivenda para melhor se empregarem, e com mais 
conveniencia dos pobres no serviço de Deos c bem das 
almas; mas não foi isto tanto a seu salvo, que os motores, 
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como cabeças, cm hum c outro foro os não obrigassem a 
fazer termo de se não metlercm com a administração dos 
índios, nem com cativeiro dos mesmos já escravos, que era 
0 que mais lhes tocava no vivo das suas conveniencias; pois 
sabiào, excepto os mais timoratos e dc melhor consciência, 
que mais as leis do seu capricho c ambição, que as de Deos 
tinhão privado aos miseráveis índios da sua natural li-
berdade. 

Antes dc passarmos adiante será preciso darmos breve 
noticia do fim ultimo deste desgraçado triumviratp, sendo 
certo que aos máos segue algumas vezes o castigo pelos 
mesmos passos com que aquelles correm a buscar o pre-
cipicio a que os conduzem as suas depravadas paixões; por-
mitlindo-o assim a Providencia Divina, para que não obre 
tão incólume a insolencia, nem as malévolas acções dos cul-
pados contaminem com o seu máo exemplo a boa índole c 
recta intenção de tantos bons ; verdade que ate a mesma 
gentilidade conheceu, e o poeta lyrico com grave energia 
em huma das suas odes confessou: — Raro anlecciknlem 
sceleslum prosequílur pede pena claudo. — 0 Capitão-mór, 
como primeiro no cargo c principal motor da antecedente 
perseguição, logo em Maio seguinte, pouco mais dc hum 
anno, no de KVòh, quando mais longe se considerava das 
unhas da morte, pela robustez que lograva, cabio nellas tão 
repentinamente, que nem para se confessar, nem dispor de 
seus bens, e o que mais foi, nem ainda para nomear suc-
cessor teve tempo; vindo este cargo a cahir pela antiguidade 
c graduação da sua patente no Sargcnto-mór da Praça, que 
era a segunda ligura na tragedia (los perseguidos Padres. 

Parece não quiz Deos governasse muito aquella Capitania 
quem sc achava não menos culpado que o primeiro, estado 
a que o tinha conduzido igual paixão; pois tomando posse 
do governo em 30 de Maio, dahi a pouco mais de bum mez 
já tinha dado contas a Deos da sua vida ; não constando 
que elle nem seu antecessor desse satisfação alguma ao 
publico, e muito menos ao particular dos Padres, obrigan-
do-os a remir a sua vexação com o termo que lhes (izerão 
assignar, totalmente opposto ás ordens rcaes que tinhão em 
sua mão e ao serviço dc Deos c bem das almas dos índios, 
a que se dirigião as bem intencionadas e apostólicas preten-
ções da sua administração, em cujo cuidado descansava já 
segura a vigilancia do seu Auguslissimo Monarcha. 
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O mais liem livrado dos Ires foi o Itcvcrcndo Vigário.; 
porque aleñado com os remorsos da consciência, e locado, 
corno pareceu, da divina graça, tratou na ultima doença rpie 
não tardou bum anno, de buscar a salvação no mesmo baixel 
contra o qual tinha excitado a tormenta, que não lhe faltou 
muito para de todo naufragar, a não ler por si os seguros 
da mão poderosa daquelle Senhor, por quem se linhão sa-
crificado a morrer ou a viver no seu santo serviço e salva-
ção do próximo, deixando os mimos dc Portugal pelas in-
falliveis perseguições que esperavão na America, que assim 
costumava ella então pagar aos cansados operarios o seu tra-
balho, quando o seu espirito mais se esforçava para melter 
no céo, e tirar do máo estado em que estavão suas enre-
dadas consciências. 

Quem tal dissera ! que deste mesmo Sacerdote já a Deos 
convertido, c já reconciliado e assistido pelos offendidos, 
sahiria a triaga daqnelle mortal veneno, e hum fatal desen-
gano áquelles moradores, de como pesão na balança da boa 
razão o temor da divina justiça e castigos eternos. 

Com os olhos postos na conta que havia de dar a Deos, 
o Reverendo Vigário a quiz darão seu Sereníssimo Soberano, 
escrevendo-lbe para descargo da sua consciência a seguinte 
certidão, que vai dc verbo ad verbum, e hc bum prodigioso 
testemunho da força da divina graça, que a quem derruba 
como a Saul perseguidor, o levanta algumas vezes corno 
Paulo arrependido, defendendo já com as luzes daquella po-
derosa illustração a mesma doutrina qire até então impug-
nara endurecido. 

Advertindo que os desenganos daquella hora em que se 
achava este bom Prebendado já desconfiado da própria vida, 
fazem ser sem suspeita os seus desenganos, e mais allendi-
veis as suas razões. 

Assim pois se pôz a dictar a seguinte conta que deu a Sua 
Magestade,por modo de certidão jurada,que me pareceu cahir 
neste lugar, embora pertença á chronologia do seguinte 
anno. 

« Manoel Teixeira, Cónego da Sé de Elvas e Vigário desta 
Cidade dc Belém do Crào-Pará, c de todas as suas Capita-
nias, etc. Declaro que me acho com os Sacramentos recebi-
dos, próximo á morte, para ir dar contas a Deos, pelo es-
tado em que estou, e por descargo da minha consciência 
certifico, que ha muitos anuos que vivo neste Estado, e 
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assim em razão do exercício deste meu ollicío, como pela 
communicação dos bomeus mais antigos e experimentados 
delle, e principalmente de meu Irmão o Capitão-mór Pedro 
Teixeira, que foi hum dos primeiros conquistadores, e dos 
ipie servirão os maiores postos e (izerão maiores entradas 
pelos rios c sertões desta costa; por todas estas razões c no-
ticias sei qne nas dilas entradas, ou fossem de paz ou de 
guerra, se exercitarão sempre grandes injustiças, e crueldades 
extraordinarias contra os Indios; queimando-se-llies suas 
povoações, matando-sc muitos milhares delles sem piedade 
nem causa, e trazendo muitos cativos, som mais razão nem 
justiça que ser maior o nosso poder, tirando-os de suas 
torras com enganos, c não sc guardando fé nem palavra 
aos que sc snjeitavão c fazião vassallos dc Sua Magcstade ; 
antes tratando-os com tanto rigor c excesso de trabalho, 
que no espaço de trinta e dous annos, que se começou 
a conquistar este Estado, são extinguidos a trabalho e a 
ferro, segundo a couta dos que ouvirão, mais de dous mi- ** 
Ihões de índios, de mais de quatrocentas aldèas, ou para me- / c 
lhor dizer cidades muito populosas, e nas quaes havia dous, / 
Ires. cinco c seis mil frecheiros, fóra velhos, mulheres e 
meninos, dos quaes todos hoje e das mesmas nações intei- . 
ras quasi não lia memoria, sem nunca se acudir a tão gran-
des damnos e encargos de consciências, antes havendo 
sempre laes governos que continuavão as tyrannias dos pas-
sados, e accrcscentavão outras dc novo. 

« Assim mais sei o certifico, que os moradores deste Estado 
sc tem servido desde o principio de grandíssimo numero de 
índios com título de escravos, aos quaes por sua morte 
forão succcdcndo outros, de que ao presente se servem, 
tomando-os e vendendo-os pela maior parle com a mesma 
injustiça acima dita; os quaes índios, além dc serem trata-
dos rigorosissímamente, lrazendo-os despidos, assim ho-
mens como mulheres, com grande indecencia, e dando-lhes 
muito mal de comer, c cbaniando-lhcs nomes muito feios o 
affrontosos de que elles muito sc sentem, são castigados 
com muito ásperos castigos. 

« No espiritual, e pertencente ás suas almas he muito 
maior ainda a deshumanidado com que são tratados, porque 
os deixão morrer a muitos sem baptismo, o quasi todos som 
nenhum outro Sacramento, indo ao inferno por culpa dos 
ditos seus amos ou senhores, que além desta falta de dou-
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trina c Sacramentos por seus interesses particulares, lhes 
consentem muitos pcceados, deixanilo-os viver como mera-
mente Gentios aos que são baptisadós e chrislãos, c no cabo 
mandándolos enterrar no campo, como animaos brutos, sem 
cruz, nem sacerdote, nem signa) algum de Christandado ou 
piedade. 

« E os índios que vivem nas suas aldeas, com nome de li-
vres a juizo de todos os que vivemos nestas parles, padecem 
ainda muito mais terrível o cruel cativeiro, porque os Go-
vernadores c Capilães-inóres os Iralão, não só como escra-
vos, mas como escravos que lhes não custarão dinheiro, 
nem hão de ter perda nenhuma com sua morto; o assim os 
fazem servir coritinuamente em trabalhos muito penosos aos 
dilos índios, que naturalmente são gente de pouco trabalho, 
e principalmente na fabrica dos tabacos, (pie lie a destruição 
de suas vidas e de suas almas, porque se fazem os ditos 
tabacos em terras muito distantes das aldeas, onde os ín-
dios não podem acudir a fazer suas roças, nem a tratar do 
sustento de suas mulheres c filhos, e ausentes delias vivem 
em grandes offensas dc Deos, sem doutrina, nem missa e 
nem confissão, ainda pela obrigação da Quaresma e na hora 
da morte, e ainda morrem neste desamparo muitos, por ser 
o vapor do tabaco quando se fabrica muito venenoso ; e 
esta he a causa não só de estarem destruidas c quasi aca-
badas as aldeas, como cedo estarão dc todo, mas também 
de os Gentios do sertão não quererem descer e viver entre 
nós, posto que tenhão desejo de receber a fé de Cbristo, 
dizendo todos a huma voz : « Que o não fazem por medo 
do trabalho, aqueosobrigão os brancos, e que não querem a 
vir morrer do tabaco, como são mortos os seus parentes. » 
Que he materia de grandíssimo exemplo e a que Sua Ma-
gcstade deve mandar acudir com efficaz e breve remedio a 
tirar este impedimento á salvação de tantas almas. 

« Confesso que por minha culpa e negligencia, selem per-
dido muitas pessoas, depois que fui Pastor desta Igreja, de 
que peço perdão a Deos Nosso Senhor ; mas declaro (pie, 
ainda que eu íizera da minha parto tudo o que devia, era 
impossível acudir ao remedio e necessidade de todas, e isto 
por muitas causas, que pela hora em que estou quero adver-
tir aqui, para que lhe mandem pôr remedio aquelles a 
cujas consciências tocar. 

« A primeira he seresta minha Igreja tão dilatada em dis-
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lancia de terra¿ que compreheride por cosia algumas du-
zentas leguas de comprido e nella cinco Capitanias, a 
saber: 

« Pará. Gurupy, Camutá, Gurupa e Cabo do Norte, nas 
quaes todas ha povoações de Portuguezes, e estes pela major 
parte divididos muitas leguas huns dos outros cm suas la-
vouras e fazendas, com muitos rios de navegação difficultosa 
em meiO) com que lie impossível serem estas ovelhas cura-
das por muitos Parochos, quanto mais por hum so. 

« A segunda, porque mesmo neste districlo ha muitas 
aldeas de Índios christãos de diilerentes nações e linguas, e 
nos sertões delles muitos Centios, á cuja conversão lambem 
estão obrigados os ministros deste Estado, por viverem em 
extrema necessidade : e além destes todos os outros índios 
que servem aos Portuguezes, que não são menos em numero, 
nem tem menos impossibilidades os meios de sua doutrina e 
salvação, por seus próprios senhores serem os que lh'a im-
pedem e diflicultão> pelos não tirarem hum dia do serviço 
que lhes fazem. 

« A terceira e muito principal, porque os Governadores 
e Capitães-móres são os que tinhão obrigação de mais 
cuidar na Christandade, como Sua Magestade lhes encom-
menda nos seus regimentos tão pios e tão catholicos, que 
parece forão dictados pelo Espirito Santo; mas elles cegos 
do interesse de nenhuma outra cousa tratão senão de se 
aproveitar do suor e sangue dos ditos índios, ainda que os 
acabem nos seus tres annos, sem respeito algum ao bem de 
suas almas, governando com tanto imperio que nenhum Pa-
rodio tem ousadia para lhes fallar a que dê lugar e socego 
aos índios para acudirem ás obrigações de suas almas; e se 
algum alguma vez o faz, he sem nenhum fruto. 

« Por estas causas, que digo e torno a dizer por descargo 
de minha consciência, se perdem as almas, assim dos índios, 
como dos Portuguezes neste Estado, e lambem temo que se 
percão em Portugal as dos que tem obrigação de remediar 
estes damnos, e os não remedeião; emendando o modo do 
governo secular que até agora tem havido neste Estado, e 
provendo de pessoas ecclesiasticas que tenhão as partes re-
quisitas de temor de Déos e letras para acudir a tão emba-
raçadas e desencaminhadas consciências, como são as de 
todos os que nestas partes vivem, porque posto que nesta 
cidade haja Religiosos, são pela maior parle moços esom as 
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letras para isso necessárias, por não lerem ainda estudos 
nestes seus Conventos, c são laceis de accommódar aos mes-
mos erros do povo sobre o tomar e vender Indios ; e não 
estranhando isso aos Seculares, para melhor viverem com 
elles, confessando-os e absolvendo-os, assim na vida, como 
na morte, que he a principal causa de os homens viverem 
tão cegos como vivem e lerem alguma apparencia de des-
culpa ; porque se ha algum douto e timoraio, que queira 
desfazer os ditos erros, como ha poucos dias succedeu ao 
Reverendo Padre Antonio Vieira, na sua chegada, alguns Re-
ligiosos são os primeiros que a encontrão e se poem da 
parte do povo, como nesta occasião se pozerão: o qual povo 
os seguem e crêem antes a elles, por lhes ensinarem dou-
trina mais conforme aos seus interesses; com o que os 
erros das conveniências não tem nenhuma emenda, e os 
ditos Religiosos são os que hão de dar a Deos maior conta 
disto; porque se se conformarão na verdade da doutrina e 
não acharão os leigos quem os absolvesse em huma parte, 
(piando se lhes nega a absolvição em outra, elles conhecerão 
o estado de condemnação em que vivem, e se emendarão; o 
daqui senão seguirião tau tos inconvenientes ; motivo porque 
já o Reverendo Padre Commissario de Santo Antonio, Frei 
Christovão de Lisboa, que morreu Rispo eleito de Angola, 
tirou já em outro tempo das aldeas a alguns Religiosos da 
sua ordem; e querendo este anno o Padre Antonio Vieira, 
Superior da Companhia de Jesus, por serem poucos seus 
companheiros e haver de levar comsigo Ires ao sertão, que 
as aldêas que os Padres visilavào c doutrinavão se repar-
tissem pelos Religiosos das outras ordens, eu por julgar 
assim em minha consciência fui de voto que menos incon-
veniente era serem as aldêas menos vezes visitadas, que se-
rem visitadas de outros Religiosos, que precisamente que-
riào as offcrlas das missas e mais Sacramentos, como os 
Parochos ; pensão muito penosa e desabrida aos índios, por 
serem muito polires e despojados de tudo; o que não expe-
rinienlão com os Padres da Companhia, senão que doutri-
não aos índios e os assistem por suas aldêas, os curão cm 
suas enfermidades o lhes administrão os Sacramentos, sem 
mais offerta nem interesse algum, que he huma das causas 
por que os índios os buscão e querem mais que a nenhuns 
outros Religiosos. 

« Por esta experiencia, e pelo mais que tenho visto, e sa-



— 307 — 

liido dos ditos Padres da Companhia, assim dos primeiros 
que estiverão neste Kstado, como muito particularmente 
dos que ultimamente vierão mandados por Sua Magestade ; 
na presença divina, queme ha de julgar, digo e declaro, que 
até ao presente só nos ditos Padres da Companhia reconheço 
as parles necessárias, por ser este o seu Instituto, para a 
reducçãp e conversão deste Estado, o qual verdadeiramente 
todo ha de mister ser reduzido e convertido, por que lodos 
assim Portuguezes, como Indios, assim christãos, como 
Centios, viviào até agora como em gentilidade. Eu confesso 
publicamente de mim, que todas as esperanças que tenho 
hoje da minha salvação são nascidas das doutrinas dos 
ditos Padres da Campanhia ; c dou graças a Deos por me 
conservar a vida até ao tempo em que viessem a esta terra, 
porque elles me alumiarão da cegueira em que vivia, 
como os mais, c por seu conselho desfiz o testamento que 
já linha feito, c dei liberdade por huma escriplura publica a 
todos os índios que linha por escravos, que crão muitos, 
perdoando-me elles o serviço que me Unhão feilo, com que 
confio em Deos que me ha de salvar, e assim espero que 
succederá a outras muitas almas, principalmente a todos os 
índios, que são os mais desamparados ; porque depois que 
os ditos Padres vierão c andão pelas aldêas, ainda que pelas 
causas acima ditas, não tem feito tanto fruto como po-
derião, se a elles e aos índios lhes não pozessem os que go-
vernão tantos impedimentos; e sem duvida be muito o que 
já tem obrado, por serem práticos na língua e a estudarem 
de profissão os que a não sabem, e na doutrina dos índios, 
não só os dias inteiros, mas também (como me consta) as 
horas da noile gastão ajuntando a esta continuação e zelo 
outras industrias particulares que tem para affeiçoar os ín-
dios ás cousas da nossa Santa Lei, ainda aquellas que de 
si são repugnantes, como he o deixarem as muitas mulheres 
com que os índios Principaes são casados, ao que os ditos 
Padres tem reduzido a muitos ; e já em todas as aldeas tem 
alguns índios e índias também instruídos , que na sua 
ausencia servem de mestres e mestras aos demais, de ma-
neira que se pode affirmar sem nenhum encarecimento, 
e assim o certifico, que em cada huma das visitas que os 
Padres fizerão ás aldêas dos índios, ainda que não fosse 
mais que de oito até quinze dias, obrarão mais em seu bem 
espiritual, do que lodos os outros Religiosos que tem vindo 



a esle Kslado depois que elle se conquistou : porque em 
lodo este espaço de annos não houve hum que soubesse 
o Padre Nosso e a Ave Maria, salvo na lingua portugueza, 
que é o mesmo que se fôra em grego, pela não saberem, 
nem entenderem, como também os rnysterios de nossa 

Santa Fé, como hc necessário, que hoje os sabem os que 
tem assistido á doutrina dos Padres, e não houvera ne-
nhum que os não soubesse se lodos assistissem á Santa 
Doutrina. 

« Assim que cm summa, Senhor, falia com Vossa Magestade, 
Manoel Teixeira, com perto de 70 annos de idade, esperando 
cada hora a morte, e desencarregando como pastor destas 
tão mal governadas ovelhas sua consciência sobre a de 
Vossa Magestade, e da dos seus ministros, e digo que o Es-
tado do Pará e do Maranhão tem hum só remedio, que con-
siste em duas cousas: a primeira, que os Governadores ou 
Capitães-móres não tenhão jurisdicção nos índios das aldêas. 
salvo no (pie lõr preciso e directamente do serviço de Sua 
Magestade e em occasião de guerra. 

« A segunda, que as ditas aldeas se encommendem aos 
Padres da Companhia, como se faz noBrazil, porque só desta 
maneira se conservarão os poucos índios que ha, e com elles 
se trarão outros muitos do sertão, e nuns e outros servirão 
á Republica como no mesmo Brazil, e os pobres terão re-
medio, e cessarão os cativeiros injustos o todas as outras 
crueldades e tyrannias, que por estarem os índios sujeitos 
a pessoas de pouca consciência se executárão nelles, e tira-
do este peccado, que he o original e capital destas conquis-
tas, todos os mais se remediarião facilmente. 

<t Isto he o (pie entendo, e assim advirto e declaro pela hora 
em que estou e pela fidelidade que devo a Deos e a meu 
Rei, e por descargo da minha consciência, a qual por não ter 
feito antes esta advertencia e protestação, sinto nesta hora 
muito encarregada, e assim peço ao Padre meu confessor, 
que mandando lazer dons traslados authenticos deste papel, 
o faça remetter logo ao Reino por via que possa chegar ás 
reaesmãos de Sua Magestade, ou quando menos ás dos mi-
nistros do Conselho Ultramarino, para que provejão como 
convém no remedio desla minha Igreja, e acudão á perdição 
de tantas almas. K para que Indo que lenho dito faça fé, o 
juro pelo juramento de minhas ordens. Belém do Grão-Pará, 
f) de Janeiro de Ki.V/.. — Manoel Trh rira. » 
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Até aqui a certidão que por descargo de sua consciência 
fez este ditoso e já desenganado Sacerdote, ao mesmo 
tempo que fecliando-se os do corpo, se abrem os olhos da 
alma, para que se veja quão differente era o conceito que 
hum anno antes fazia dos Padres da Companhia ao que 
agora faz á luz daquclla candéa, que faz ver as cousas mais 
pelo que na realidade são, do que o mundo e seus inte-
resses as representão. Figuras de perspectiva, a quem as 
sombras avultão os objectos , que as luzes, a não serení 
furtadas, diminuem por ser ludo mero engano da vista, o 
affectado fingimento do pincel. Mas porque ao tempo do 
estarmos com estas Memorias entre mãos chega a lei novís-
sima das liberdades, publicada nesta cidade aos 28 de Junho 
de 1757, véspera do Divino Espirito Santo, pela qual clamava 
o bom clérigo a Sua Magestade ; seja-mc licito fazer huma 
breve digressão, reflectindo sobre a mesma materia da cer-
tidão, que estando mais de hum século sepultada nos escru-
tínios do esquecimento, veio agora o projecto daquelle zeloso 
pastor a por-se em praxe, estabeíecendo-sc o mesmo que então 
insinuava desinteressado; e porque nossos escriptos po-
derão algum dia despertar nos vindouros a curiosidade de 
saberem os motivos de huma tão catholica e justíssima de-
terminação, saiba o mundo e saibão os vindouros que a 
innata clemencia de Sua Magestade Fidelíssima o Sr. D. José I, 
por obviar de huma só vez tantos litígios de liberdades e 
cativeiros, foi o único que com a espada da sua inflexível 
inteireza cortou por huma vez este nó gordio, a que não 
pode chegara piedade de seu gloriosíssimo e sempre gran-
de pai, não porque a este lhe faltasse poder e religião, mas 
sim porque para seu Augustissimo Filho estava guardada esta, 
no meu limitado juízo, a maior de suas gloriosas e memo-
ráveis acções, tendo a seu lado hum ministro tão circums-
pecto e activo como o Excellentissimo Secretario de Estado 
Sebastião José de Carvalho e Mello, que foi o que promoveu 
esta tão piedosa mercê, digna sem duvida de hum Monarcha 
Portuguez, ideando também os meios para que as dificul-
dades se vencessem que não houvesse contradicçâo na publi-
cação de uma lei tão justa e necessária, assim ao bem dos 
Índios, que nella interessavão não menos que a sua liber-
dade, sem a menor disputa, como aos moradores deste 
Estado, que pela mesma causa sahirão do intrincado laby-
rintho em qneestavão embaraçadas, com não pequeno perigo 
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de suas almas, as consciências de muitos, sendo esta talvez 
a causa do atrazo de suas fazendas, ruina de suas casas, 
e decadencia da antiga opulencia de suas familias por 
ser de ordinario certo, malo parla, mate dilaliuüur. 

0 herdeiro que está possuindo a Intránea que seu pai lhe 
deixou, vendo-se cada vez mais pobre e os bens diminutos, 
a l trihue á própria e má fortuna o que só foi peccado e 
crime da ambição, e má consciência do primeiro possuidor, 
que a torto c a direito, por ajuntar cabedal, abandonou to-
talmente a virtude da justiça, que manda dar o seu a 
seu dono, c quem assim o faz como catholico, ou fica sem 
nada, ou se ha de contentar com muito pouco que lhe fica, 6 
(pie seria o mesmo que derribar a fabricada instituição da sua 
herança, sendo depois aos filhos indispensável o herdarem 
coma fazenda as restituições das dividas; vivendo de ordi-
nario em má consciência, quando as não pagão, por latirem 
com frequência os remorsos, e por não ser muitas vezes a 
posse da sua fc tão boa c sincera, que lhes tire interiormente 
as duvidas, quando se ponhão a fazer boas contas com a 
sua alma. 

Eu não duvido, que a muitos moradores do Maranhão e 
Pará assistio até agora a possessão de boa fó, sobre o cati-
veiro dos índios ascendentes e descendentes que possuião, 
mas quem sabe se o sangue destes miseráveis esteve até 
agora clamando como os de Israel no Egypto pela sua devida 
e justíssima liberdade, até que a misericordia do Altisssimo 
ouvindo seus clamores, metiendo o sceptro na mão do Fide-
líssimo Monarcha, como na de Moysés a vara, em hum só dia 
e entre as margens de huma só'lei deixou submergido os 
cativeiros do corpo nos escravos, e os cativeiros da alma 
nos senhores, tirando de huma vez a tantas duvidas, e fe-
chando as portas a tantas injustiças, e ainda entre a justiça 
de muitos dando o mais seguro á alma em materia de tanto 
peso. 

Na minha sagrada religião, sei eu, que para evitar os es-
crúpulos, que nesta intrincada materia se ventilavão muito 
antes, mandárão os Superiores levantar hum tribunal dos 
maiores mestres e lheologos que então tinha a Yice-Provin-
cia,'para nelle se decidirem as duvidas na causa destes ca-
tiveiros, que como tinhão sido deixas de legados seculares, 
possuidos por herança de muito antigas successões, poderia 
haver difficuldades, que fizessem precisa declaração da liber-
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il.ule de muitos, como succedeu, porque diividaudo-se de 
seus cativeiros, foi necessário conforme o direito declara-
los livres, como de facto se usou com muitos, de que se fez 
declaração nos inventarios dos Collegios; mas (piem me po-
derá assegurar, sendo certa, como se deve presumir, a certi-
dão acima, que alguns dos que se achavão ainda no cati-
veiro por constar que sempre forão tidos por escravos, se-
jào oriundos do primeiro tronco, que a mesma certidão sup-
põe sér injustamente cativo, e (pie talvez o decurso de 
muitos annos já passados fez confundir as condições, e passar 
por escravos os que na realidade erão livres ? 

Seja como fòr, cu sempre estou firme, que esta lei foi jus-
tíssima, easua publicação huma das maiores glorias do nosso 
Monarcha que a ássignoü, do seu ministro de Estado, qu&a 
promoveu, e do Capitão-llencral c Governador do Estado, 
que a poz em execução, o [Ilustríssimo Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, estahelecendn-a com tão ajustadas medi-
das e prudentes reflexões, que sahirão muito conformes ás 
disposições que seu incansável zelo distribuio sem a menor 
disputa, sem o mais leve motim; como já no século antece-
dente tinha acontecido por semelhante causa, e ainda não ha 
muitos annos no tempo do Capítão-General José da Serra fse 
he certo o que a pessoa fidedigna, que m'o disse, afíirmou o 
seu Secretario) veio instrucção para se pôr cm praxe a mes-
ma lei, que não teve por então effeito pelas difilotlldádes e 
embaraços, que em materia tão melindrosa entre aquelles 
moradores precisamente encontrou a execução, vencidas 
agora todas pela particular conducta do actual Governador 
Mendonça. 

Nem me digão os apaixonados ou prejudicados na materia, 
que a paixão ou affectada lisonja me moveu a penna para os 
elogios deste maior protector da liberdade dos Judios; pois 
o faço a tempo que está repelindo pesadíssimas execuções 
nas fazendas e bens da minha religião, com enorme paixão, 
sem dar mais motivo que o manda-lo elle, ao que devemos 
suppor por ordens expressas que teria de seu Soberano, em 
cuja execução he o mais inteiro e rigoroso ministro que vio 
este Estado, porque a verdade, além de scrjalma da historia, 
lie bem se (liga dos varões beneméritos ; qual (nesta materia 
fallo) foi desapaixonadissimo este inflexível Governador para 
com os índios, que a elle se deve a execução de huma obra 
tanto do agrado de Deos c bem das almas, com tanta paz e 
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soccgo em beneficio espiritual dos povos, e lambem tempo-
ral, se se souberem aproveitar dos meios que para o seu 
augmento lhes estabeleceu nos escravos legítimos de Angola 
c Guinéí que são só os que com maior segurança das con-
sciências lhes poderão augmentar os cabedaes, comprándo-
os por preços moderados, como palpavelmente se está ex-
perimentando no Brazil. Conlcnte-se pois este Fidalgo com 
o retrato que na Camara do Pará lhe levantou o agradeci-
mento politico de seus Senadores, mas seja por este serviço da 
promulgação da lei novíssima da liberdade dos índios, por 
não achar segundo que o iguale; visto que o Excellentissi-
mo Ministro de Estado, que zelosamente o promoveu, lhe não 
faltará lugar queoceupar no Capitolio das maiores honras; e 
ao Fidelíssimo Rei, a firmou estatua de bronze no Templo 
da Fama, para que se não visse privada a America Portugue-
za de huma gloria com que tanto brilhava na Castelhana a 
piedade catholica de seus Augustissimos Soberanos, fazendo 
geralmente livres aos mesmos de quem possuião as terras, 
com a perda de cujo domínio não era justo perdessem tam-
bém as liberdades aquelles miseráveis nacionaes. 

E para que aos ¡Ilustres moradores do Pará c Maranhão 
não pareça sou totalmente opposto aos seus interesses, 
saibão, que pelos muitos annos em que recebi neste Estado 
os seus favores, desejo, c com efficacia, se utilisem do ser-
viço dos ditos índios, sem o qual he muito difficultoso pas-
sar nestas terras, cortadas universalmente de rios, a que só 
ajudão mais os braços dos Americanos que os dos Africanos, 
porém seja tudo por meio de índios no estado de livres. 

Acuda-se com elles ás necessidades de tantas pobres e 
honradas familias, recorrendo as Camaras ",ao piedoso 
tribunal de seu Clementíssimo Soberano, que assim como 
acudió ao desamparo dos índios com a lei novíssima 
das liberdades, em que deu por livres a todos os descenden-
tes destas nações da America, que até agora gemião de-^ 
baixo de seu falso ou verdadeiro cativeiro, assim também 
soccorrerá ás necessidades (que confesso são urgentíssimas) 
de seus fieis vassallos e Portuguezes deste Estado, cujos 
gloriosos ascendentes á custa de seu sangue sustentárão 
firmes o dominio a seu legitimo Rei, lançando fóra de suas 
terras a Francezes e Hollandezes, sem mais ajuda de fóra que 
a de seus esforçados braços e invencíveis espadas; o que 
posto será muito justo conceda Sua Magestade a repartição 
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dos Indios a estes beneméritos moradores ja privados de 
seus antigos escravos (que muitos os possuião éin boa fé) 
que he o que só podia socegar suas consciências, servindo-
se os moradores apiles pelos seus justos salarios, como se 
usa nos dominios de alguns Principes da Europa, sem que 
por isso a obrigação de servirem os prive de alguma sorte 
de suas ingenuas liberdades, visto que nos Indios a total in-
dependência de servirem os poderá fazer insolentes por ocio-
sos com grande prejuízo do Estado. 

Perdoem-me os leitores a digressão, a que o zelo, mais que 
a paixão, me conduziu, e passemos já a ver em que se oceu-
pão os nossos primeiros fundadores. 

40 



CAPITULO II. 

PKÜSEGUEM-SE OS TRABALHOS DOS NOSSOS PADRES NA SUA 

PRIMITIVA FUNDAÇÃO NA CIDADE DO PARÁ. 

Livres os nossos Padres da antecedente e penosa perse-
guição, melhor inclinados c soeegados já os ánimos dos 
desaffectos, depois que a grande caridade dos Reverendís-
simos Mercenarios, com carinhoso trato linha tido cuidado 
dos remedios, c vião já convalescidos com lauta brevidade 
os seus doentes ;. lavrárão estes a dureza dos corações dos 
poucos apaixonados, que ainda havia, com o diamante da 
própria paciencia, com a humildade, c com o incansável 
zelo, com que a todos acudião na sua pobre casa e oratorio, 
como se fosse hum suflicientc Collcgb de sugeitos para o la-
borioso exercício dos nossos ministerios, porque os dous 
valiào por muitos, c não obstando o serem poucos no nu-
mero, crão muitos nas forças com que a peito descoberto 
se offerecião aos trabalhos. 

0 Padre Fragoso, acudindo ás obrigações do conlissiona-
rio o doutrina dos Indios escravos dos Portuguezes, a quem 
também não faltava com a explicação dos mysterios de nossa 
Santa Fé; e o Padre Souto-Maior no pulpito, cm que era 
singular, o na classe de latim o rethorica, e esta partict!-
larmente, além dos filhos dos Portuguezes, pelo dictar aos 
Religiosos Mercenarios, _ seus insignes bemfeitores, servin-
do-os entre obrigado e agradecido com este pequeno obse-
quio do seu préstimo; dando o (pie linha, posto que não 
fosse ouro ou prata, que não tinha, e com que se não pa-
gavão obrigações tão finas, que só admittião por paga estes 
e semelhantes tribuios de sua engenhosa, sobre agradecida 
caridade, que quando esta he sabia, corre por conta do en-
genho os desempenhos. 

Raros crão já os que na cidade morrião sem Padre da 
Companhia á cabeceira ; não havião odios públicos porque 
aos maiores atalhava a industria, aos menores acudia o res-
peito e diligencia dos Padres. 
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Os presos crão visitados a miudo, e soccorridos com fre-
quência com as esmolas que tiravão. 

Os doentes da Misericordia, ainda que erão poucos, so-
hravão os da cidade, ca nuns è outros consoiavão os novos 
operarios, que para que o tempo lhes não sobejasse em casa, 
levavão o resto do dia, c grande parte da noite na lição dos 
livros para acudirem-aos pareceres e embaraços da alma, por 
serem muito raras naquelle tempo as letras em huma 
terra, tanto no seu principio, que parecia não ter ainda 
sabido ilas primeiras mantilhas da sua infancia. 

Erão de ordinario consultados nos negocios de maior peso, 
e em huma palavra era tanto o trabalho c continua a lida 
dos doas Padres, que seria preciso ceder a tão continuado 
peso, mais por falta de braços que de forças de espirito, 
por serem estas muito avantajadas cm tão apostólicos va-
rões, com pasmo c assombro dos mesmos moradores; tão 
agradecidos já aos espirituaes favores que recebião da sua 
ardente caridade, que parece os querião metler nos cora-
ções ; e ainda que se lhes multiplicassem com os muitos 
rogos as fadigas, erão em lodos indispensáveis semelhantes 
supplicas, sem as quaes não podião passar, como remedio 
de suas ordinarias desconsolações, que a alegria que nadava 
naquelles dons fervorosos corações desfazia logo deixando-os 
de todo satisfeitos. 

Era o confissioriario entre os mais ministérios da nossa 
Companhia, o que por então fazia mais avultados os lanços 
na pesca dos muitos e grandes peixes que busca vão no 
mar alto da confissão, para ajustar as vidas e socegar as 
consciências; porque a grande energia do Padre Souto-Maior 
se não descuidava de os ir pouco a pouco mettendo.com 
suavidade e sem ruido nas redes, sendo muito raros os que. 
ao puxa-las para a terra lhes escapavão pela malha ; e 
porque o grande numero fazia precisa a ajuda dos compa-
nheiros, para que as redes se não rompessem; pedirão a 
quem os ajudasse, e recorrerão ao grande Padre Antonio 
Vieira, que já então era chegado ao Maranhão com huma 
gloriosa Missão de Portugal. 

Como solicito Superior, que era de toda ella, se alegrou 
com os augmentes espirituaes da nova fundação, e que esta 
se tivesse estabelecido á custa da muita paciencia e humil-
dade dos subditos; e porque a sua ida para o Pará não po-
dia ser tão breve pelo muito que linha que estabelecer no 



Maranhão, avisou logo aos Padres Manoel de Souza c Ma-
theus Delgado, para (pie se preparassem e partissem promp-
tos para o Pará a ajudar a seus Irmãos, visto que com se-
melhantes intentos o tinhão acompanhado tão fervorosamente 
para a Missão. 

Emquanto elles não partem e chegão, vejamos o que 
vai ohrando o infatigável animo do nosso grande Padre 
Souto-Maior na consideração de esperar por novos hos-
pedes. 

Erão as casas que por então habilavão os nossos opera-
rios de tão limitado recinto, e de tão poucos covmnodos, 
(pie sobejando para os dous, para os mais se fazia precisa 
maior extensão; e ainda que no mesmo lugar se podesse 
alargar mais o edificio, era porém a terra tão húmida, por 
ser baixa e alagada, que não podia deixar para o futuro de 
fazer pouco sadia a vivenda. 

Era preciso ao Padre Souto-Maior buscar sitio em que se 
fizesse mais commoda e agradável a habitação do novo Col-
legio, c onde se podesse gozar Jas conveniencias precisas 
ao maneio delle. 

Achava-se n'uma ponta de terra, que sabia mais ao mar. 
e estava na parte da cidade junto ao Forte do Santo Chrislo, 
em terra alta. de boa vista, de accommodado porto, e o mais 
lavado dos ares, e de melhor commodidade daquelle dis-
tricto. 

Erão aquelles chãos de Gaspar Cardoso e de sua mulher 
■loanna de Mello, com extensão snfficiente para a nova fa-
brica. 

Commetteu a venda o Padre aos senhores dos chãos, que 
com facilidade vierão no ajuste, não podendo deixar de con-
correr para huma obra tão pia, o em que todos interessa-
vão, certos já das conveniencias que a companhia de tão 
bons operarios lhes promettião, e a experiencia lhes linha 
afiançado com os passados frutos da sua grande caridade. 

A' compra do sitio se seguirão logo os embaraços pela 
vizinhança do Forte da cidade, sendo por isso necessário 
tirar primeiro licença do Governador do Estado, da Camara, 
e depois de El-Rei. que todas felizmente se alcançárão. 
ainda que depois de passados alguns annos : o Governador 
e ministros reaes, querendo molestar os Padres, derão huma 
conta a Sua Magestade. representando-lhe os inconvenientes 
do Collegio para a defesa do Forte. 
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Chegou esta conta ás mãos da Serénissima Seniiora ]). Ca-
Iharina, Rainha que linha sido da Grãa-Hretanha, c que 
governava então o Reino na ausencia do Augustissimo Se-
nhor D. Pedro II, de saudosa memoria, partido já para a 
campanha ; e com animo verdadeiramente calholico, e com 
superior fé ao que lhe propunhão os ministros da conta, fun-
dados no mal que o Collegio fazia ao Forte, respondeu que 
mais liava ella a defesa da cidade no Forte do Collegio dos 
soldados da Companhia de Jesus, e em suas orações, que 
em seu próprio Forte c artilharia. 

E na verdade fallando ao humano, vencida a Fortaleza e 
Forte da Barra, «pie julgo summamente dificultoso, estando 
as ditas forças em sua devida e vigilante segurança, de pouco 
servirá o Forte do Santo Christo. e das Mercês, mais que 
para espantar o inimigo; pois a melhor defesa desta cidade, 
pelo dito de homens práticos na milícia, toda está nas em-
boscadas, que offerece a commodidade do terreno, de que 
se não poderá livrar o invasor, veudo-se em breve tempo re-
duzido á desesperação, e como encurralado dentro do re-
cinto da cidade : porque a querer alargar-se, de cada páo 
do mato lhe sahirá huma boca de fogo; pelas margens dos 
rios lhe brotarão innumeraveis setas, vendo-se brevemente 
precisado a recolher-se com mais pressa do que sabio, e 
com as mãos na cabeça, por lhe não servirem para outra 
cousa, não sendo, como não pôde ser, a contenda em cam-
panha rasa, pela não haver no paiz, que todo se meneia 
por mar e braços de muitos e embaraçados rios. 

Vencidas já as dificuldades, c formado o designio do novo 
Collegio peias medidas que o lempo futuro fosse offerecen-
ilo para commodidade dos Religiosos: mandou o Padre 
Souto-Maior abrir logo os alicerces á obra. lançando-sc a 
primeira pedra no corredor que corre de leste a oeste, com 
assistência do Capilão-mór. Governador, da Camara, e mais 
nobreza da Cidade, que quizerão fazer mais plausível o acto, 
a que todos acudião, senão com as mãos, com os desejos e 
corações ; certos nas conveniencias que a nossa fundação 
prometlia com os prolicuos ministerios de seus religiosos 
fundadores ; pois o prégar-lhes, confessa-los, éhsinar-lhes, 
e doutrinar-lhes os filhos, não erão partidos para despre-
zar, em lempo que lendo tão bons engenhos os descenden-
tes dos Portuguezes, andavãn por falta de cultura não 
menos rudes, que faltos de letras, por apenas saberem 
então as do A. R, C. 
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E como delineada a obra era preciso haver operarios que 
trabalhassem nella com a pressa que a necessidade e actividade 
do Padre pedia, entrou na diligencia de pedir a aldea que 
Sua .Magestade lhes assignava nas fundações do Maranhão, 
Pará e Gurnpá, cuja cópia de concessão real se acha já ex-
pendida nesta Historia. Apresentou o Alvará ao Capitão-mór, 
Governador e Camaristas, que promplamente lhe pozerão o 
—cumpra-sc—, como Sua Magestade mandava, assignando-
lhe para o serviço do Collegio a aldèa de Mortigura ("), que 
depois se permutou pela de Gonçary, sobre o rio Amazo-
nas ; mas como as distancias fossem grandes, e se não 
podesse com tanta facilidade acudir ao serviço dos Padres, 
fizerãò estes cessão da dita aldèa nas mãos do Governador 
e Capilão-General Arthur de Sá e Menezes, com a condição 
de lhes conceder licença para descerem outra á sua custa 
cm sitio mais perto da cidade, o que foi fácil conceder pela 
conveniencia dos moradores, por lhes ficar mais esta aldèa 
de Gonçary da sua repartição. 

Do rio Jary descèrão os nossos Padres a que hoje se acha 
no Curuçá (""), com não pequeno trabalho e gastos do Collegio, 
obrigando-se os Índios a servirem tão somente aos Padres, 
pagando-lhes o seu serviço, dando-lhes terras e o mais 
preciso para as suas lavouras, como fizerão e se tem até ao 
presente conservado, com mutua satisfação dehuns e outros, 
pelo bom trato e assistência que recebem, embora assistão 
com o seu trabalho com promptidãò c alegria. 

Neste tempo já os nossos Padres Unhão em Mamayacú 
alguns poucos índios com que lavravão alguma roça para 
sustento dos lieligiosos, aos quaes depois se ajuntarão al-
guns poucos Tupynambás e Goya pires, que tinha descido do 
rio Tocantins o Padre. Francisco Velloso, e quizerão volunta-
riamente servir aos Padres, precedendo primeiro licença do 
Governador, que approvou a resolução; tendo recebido pri-" 
meiro para o serviço de El-Rèi passante de mil almas, com 
que gloriosamente se recolhia aquello insigne operario, 
fundando na Bahia do Sol a aldèa que depois se chamou 
dos Tupynambás (***), e hoje se chama do Anil cm razão da 
fabrica que ali se formou sem effeito; ou com o nome de 
Cábú, que he o mais trivial e conhecido dos moradores. Estes 

(') Vilh {|D Conde: 
(") Óulí'óVa Villa-Nova d'ÉÍ-Itci. 
("•) Villa de Collares. 
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poucos casaos, que Unhão vindo com aquello grande desci-
miento, e ido, pelo assim o pedirem os Indios ao Padre 
Velloso, para a nossa Fazenda de Mamavacú, forão depois 
malsinados pelos invejosos para que se nos tirassem, olhan-
do mais para os poucos com que licámos que para a grande 
multidão (pie Unhão ás suas ordens, devida á actividade c 
zelo daqnelle bom l'adre, sendo huma das maiores aldêas 
que tinha Sua Magestade, ao principio no sitio que foi de 
José Bento, que depois passou a titulo de venda aos Reli-
giosos das Mercês, chamando-se a aldéa do Espirito Santo, 
onde havia duas Igrejas, como me affirmárão homens anti-
gos, c por causa de uma grande mortandade epidémica do 
contagioso mal de bexigas se passou para a costa no lugar 
que dissemos de Cábú, onde fui algum tempo Missionário. 
Porém o Sereníssimo Sr. D. Pedro, de saudosa memoria, 
mandou no auno de 1G85, que os Padres os conservassem 
sem controversia, c os Governadores não bulissem com elles. 

Depois de muitos annos, no de 1729, quiz o Governador 
e Capitão General Alexandre de Souza tira-los, como tirou, 
pondo-os no Guamà ; porém, ou o escrúpulo ou receio de 
contravir ás ordens reaes os fez logo restituir ao mesmo 
lugar de Mamayacú, junto da villa da Vigia, onde ao pre-
sente se achão soccorrendo com seu serviço ao Collegio que, 
posto que pago, sempre o julgo digno do nosso agradeci-
mento a tão bons e cuidadosos Índios. 

Dou esta noticia, pelas que tenho diante dos olhos destes 
principios, para que os. vindouros saibão o titulo com que 
nos servíamos de tão preciosos obreiros; mas porque ao 
tempo que fui Missionário de Cáhú o fui lambem da aldèa 
de Tabapará, que por falta de terras em que lavrassem os 
índios, no lugar antigo, a mudei para quasi sobre a costa 
huma legua por terra distante do antigo sitio, onde fiz 
Igreja c casas novas, com consentimento do Governador e 
Capitão General João de Abreu Castello-Branco, que a deu 
a requerimento dos mesmos índios, estando no sitio de 
Matinas Caetano, onde se achava convalescendo, não muito 
distante de Tabapará (que sem preceder esta licença a não 
quiz mudar); c porque não quero fique sepultada a verdade 
com o tempo, digo ser tão falso o de que me arguirão os 
moradores da Vigia, que eu mudara a dita aldéa sem licença 
do Governador, contra as ordens de Sua Magestade. como 
he verdadeiro que a dita aldèa hc do serviço privativo dos 
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pobres, e mais que lodos necessitados moradores da mesma 
villa, pela descerem á cusí a da sua fazenda do interior do 
sertão, para se servirem dclles por repartirão nas suas ne-
cessidades, como íizerão sempre, até que o Governador c 
Gapilão General .Mendonça absoluta c potencialmente os 
mandou ajuntar com os índios de Cábú, aldea do serviço 
real, destinada para a arrecadação dos dizimos; o que não 
poderá deixar de redundar cm grave prejuízo dos miserá-
veis moradores. 

lí se disserem que quando fui Missionário lhes não dava 
os índios que me pedião, não era por falta de vontade, mas 
pela penuria dos ditos Índios, e ter já dado os poucos que 
liavia para as obras da Igreja da milagrosa Imagem da 
Virgem Senhora de Nazareth, por concordata que com seus 
freguezés fez o Reverendo e zeloso Vigário, de cederem 
driles os moradores òmquanto durasse a obra, que hoje se 
acha muito adiantada e grandiosa, tudo devido á religião e 
cordial devoção destes fervorosos Vigilenses, cujo direito ao 
sei viço dos índios de Tabapará quiz perpetuar nesta his-
toria, que em todo o tempo poderá recorrer á real piedade 
de seu Rei em ordem á antiga utilidade da sua repartição. 

Pcrdocm-mc os leitores, por breve, a digressão a que não 
pude faltar neste lugar, levado da propensão de aclarar a 
verdade áquelles tão necessitados como pobres moradores. 

•lá o nosso Padre Soulo-Maior com a assistência dos In-
dios de Mortigura tinha obreiros para adiantar cm poucos 
dias a obra, e com tanto excesso, que a metade do corredor 
principiado se achava até ás vigas de pedra e cal, e dahi 
liara cima se foi continuando de boa taipa de pilão, até ficar 
por ultimo concluida Ioda aquella liarle correspondente entre 
as penúrias do tempo e cabedaes ; com os quacs concorreu 
por então a liberalidade c amor de Manoel David Souto-
Maior, irmão carnal do nosso fervoroso fundador, como tam-
bém a assistência de Paulo Martins Garro, grandes bemfei-
torcs, c moradores ambos os mais abastados daquella ci-
dade, não sendo necessários muitos rogos para a multiplici-
dade das esmolas; porque ao primeiro, as leis do sangue, e 
a hum c outro as da religião c piedade porlugueza abrião 
as bolças para repartir pelos operarios o jornal. 

Mãs porque ao Padre faltava Igreja para exercer nella o 
único fim a que aspirava o seu fervor, mandou brevemente 
levantar huma de taipa de vara, que hc mais fácil, pelas me-
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ilidas a que p conduzia o seu zelo, que era preciso moderar 
mais per falia de posses que porque lho faltasse animo para 
eniprehender maiores obras. Não linha mais que hum altar 
onde se collocou hum formoso quadro do glorioso Apostolo 
do Oriente S. Francisco Xavier, que por isso licou sendo 
sempre o Orago da nossa Igreja naquclla cidade. Tal era então 
a pobreza daquelles tempos, que se não podia alargar a mais 
o ornato da nova Igreja, que pelo decurso dos anuos veio a 
ser hum dos mais magnilicos Templos, e dos mais ricos o 
bem paramentados de lodo o Estado, porque crescendo com 
o commercio das drogas do sertão a opulencia, se forão 
augmentando no ÇnUo Divino as riquezas, como as mais 
bem empregadas do mundo. 

A portana da nova vivenda era hum paleo cercado do 
páos a pique tudo á ligeira, onde pegava huma escada pela 
qual se subia para o corredor : e junto á mesma eslava 
huma porta que entrava para a sacristia, que era tão (uni 
tada como a Igreja, na qual apenas havia hum caixão com 
alguns poucos ornamentos, e hum Santo Christo em cima. 

Mas brevemente no principio logo da Quaresma dosle. 
anuo de 105o a tirou desta penuria o Padre .Manoel de. 
Souza com o Padre Matheus Delgado, enviados do Maranhão 
pelo Padre Superior Antonio Vieira, como atrás tocámos, 
com hum bom provimento de ornamentos e bem precisos, 
e algumas peças para a Igreja, c outras para o serviço da 
casa; e quando não trouxessem outra cousa mais que a si 
próprios, trazião muito, porque para muito havião de servir 
em beneficio dos próximos que com tanto gosto buscavão. 
Foi notável a alegria com que os dons que chegarão forão 
recebidos pelos dons que eslavão, sendo mutuas as congra-
tulações , porque erão mutuos os fins de seus apostólicos 
intentos, e huns c os mesmos os interesses daqucllo novo, 
assim temporal como espiritual edificio. 

Forão recebidos os novos hospedes nas primeiras casas 
c anligo sitio, por não estar ainda de todo acabada a obra 
do corredor, por se ter primeiro acudido á pequena Igreja, 
recebendo nellas da caridade de seus bons Irmãos mimo no 
trato, e edificação no exemplo, porque tudo respirava huma 
asseiada pobreza c uma abundancia religiosa, pois não fal-
tando da parle dos operarios o Í/C/C, no que obravão, não 
faltava também o dauitnr vobis da parte dos lieis no q¿)0 
offerecião. 

'ri 
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Trazia o Padre .Manoel de Souza a incumbencia do cuida-
do c governo da casa, para ficar mais desembaraçado o 
Padre Soulo-Maior no muito a que abrangia o seu zelo; e 
assim tratou coma maior actividade de aperfeiçoar o melhor 
que pôde a nova habitação, para se mudarem, como se mu-
darão, para fazerem as funeções da Semana Santa do mesmo 
anuo de 1653, com grande gosto e alegria dos moradoras da 
cidade, pelos terem mais perto de si e mais promptos para 
o allivio, assim do corpo nos trabalhos, como da alma nos 
pulpitos e conlissionarios. Mas como a obra, assim pela 
pressa da factura, como e principalmente pela impericia dos 
ófliciaes não eslava seguramente travada pelos madeiramen-
tos que suslentavão a telha, de repente abaterão as te-
souras, não podendo suster o peso da coberta, faltando 
pouco para que os Padres ficassem debaixo delia , porque 
lhes defendia Deos as vidas para os futuros exercícios da 
sua maior gloria. . 

Visto o perigo mandou o Padre tirar a telha cujo peso 
ameaçava ruina, e em seu lugar mandou cobrir com 
palhas, ou pindóba da terra, a que os naturaes dão o nome 
de Ubuçú: e assim esteve os 16 annos seguintes alé o de 
1670. 

I.mquanlo os nossos Padres, nuns arrnmão a nova 
vivenda, e outros descansão dos trabalhos da viagem, re-
partindo entre si os oflicios para melhor acudirem ao bem 
espiritual, assim dos índios, como dos Portuguezes nos 
ministerios da Companhia ; demos huma chegada ao Ma-
ranhão, que nos estão chamando as saudosas memorias do 
nosso grande Padre Antonio Vieira, chegado proximamente 
do Reino; com huma pequena mas gloriosa recruta de 
Missionários. 



CAPÍTI LO III. 

CHECA AO MARANHÃO 0 PADRE ANTONIO VIEIRA GÒ'»1 HJJM 

PEQUENO SOCCORRO HF. MISSIONÁRIOS. DÁ-SE NOTICIA DO 

QUE OURARÃO DEPOIS DA SUA ESTANCIA NAQUELCA 

CAPITAL. 

Entra o auno de 1653• ornais glorioso da nossa Yicc-Pro-
vincia, e com elle a sua maior felicidade na importante che-
gada do grande Padre Antonio Vieira, pelo augmento que 
justamente espera no seu feliz governo, para lodos suave, 
ainda que para elle trabalhoso, pelos pesados encontros em 
que topou a sua prudente e admirável conducta. Governa-
va-se o Estado, como dissemos, com a jurisdieção dividida 
e independente, por dous Capilães-móres ; Balthazar de Souza 
Pereira, no Maranhão, e Ignacio do Rego Barreto, no Pará. 

Logo que chegou o Padre Vieira, o veio visitar o Capilão-
mór, mostrando no rosto a alegria o nos parabéns o gosto 
da sua boa vinda. Ao Capitãò-mór seguirão os nobres c 
principaes da cidade ; por ser tão antigo como o mesmo 
mundo, o moyerem-se os Céos conforme o impulso que 
recebem dó primeiro movei a que éslãò subordinados os 
seus Planeias. Passadas as primeiras visitas, recebeu das 
mãos dp Padre Francisco Velloso o governo, que lhe linha 
entregue no Tejo por causa da sua repentina demora já na 
ullimá hora da partida; reconhecendó-0 todos por seu Supe-
rior, que era de toda a nossa Missão, ao qual o mesmo Padre, 
Vieira conferio logo o governo da casa de Nossa Senhora da 
Luz, no Maranhão, assim como também o linha conferido já 
ao Padre Manoel de Souza o da casa do Pará, para onde logo 
o enviou com o Padre Matheus Delgado, que já deixamos 
naquella cidade entrado no sou governo, cuidando nas obri-
gações do cargo, c nas pensões do oílieio, pelo ter assim 
pedido o Padre Soulo-Maior, que brevemente como suppu-
nha esperava a chegada ao Maranhão do seu novo Superior 
0 Padre Antonio Vieira ; para elle poder acudir com mais 
desembaraço conforme as medidas do seu espirito ás muitas 



almas, que Uãp só na ciliado mas principalmente nas aldeas 
riecessitaváo, cómo dé pão para a boca, do espiritual pasto 
da santa doutrina. 

Dispostos assim os «ovemos das duas casas, entrou logo 
o Padre Vieira a cuidar com grande madureza nos meios 
mais efficazos para a reforma daquellas Cliristandades, assim 
dos Pórtngúèzès, como dos Indios, por estar tudo huma 
mala brava e inculta, que necessitava de grandes braços e 
maiores forças para o cultivo; e sobre tudo de huma tal 
prudencia na inlrodurção dos mesmos meios, que só a grande 
coinprehensão do dito Padre o podia executar com tão cabal 
acerto, como industria. 

Para prova do (pie, quero, como costumo, copiar a sua 
carta ao Padre Provincial do Brazil, porque com seu eslylo 
se di'senl'astiem nossos leitores do que levamos ; e vejãode 
caminho as sabias providencias deste experimentado poli-
tico. Assim diz na de "22 de Maio deste mesmo auno de 105."»: 

« Muito Revertendo Padre Provincial etc.— Passados os ires 
dias de hospedes, entendemos logo em começar ao que 
viemos, ca primeira foi assentar quotidianamente huma lição 
da língua da terra, indispensável até nos dias santos, pára 
nos fazermos instrumentos babeis da conversão dos índios. 

«A esta lição ajuntamos outra de casos de consciência, duas 
viv.es na semana, e o primeiro caso que se disputou foi, qué 
obrigação tínhamos os confessores acerca do peccado como 
habitual em (pie vivião lodos estes com os cativeiros dos 
Indios* que pela maior parte se presumem injustos? 

«líosolvou-se qúe aquém se não confessasse deste peccado 
não tínhamos obrigação de lhes fallar nelle, assim por nos 
não poder constar de certo de lai penitente em particular 
estar em má consciência, como por se presumir geralmente 
de lodos, que o mnver-lhe escrúpulo em semelhante materia 
seria sem nenhum fruto, que são os casos em que os Dou-
tores não só escusão, mas obrigão os confessores a não 
perguntar. Sobre esta resolução assentámos tres cousas 
muito necessárias ao serviço de Déos, o á nossa conservação 
nestas parles. Primeira, que nas conversações com os secu-
lares, nem por uma nem outra parle fadássemos em materia 
de índios. Segunda, que nem ainda na confissão se fadasse 
em tal materia, salvo quando a disposição do penitente fosse 
tal, que se julgasse seria com fruto, principalmente na 
limi te. Terceira, (pie se na confissão por escrúpulo, ou fóra 
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delia por conselho, algum nos perguntasse a obrigação que 
linha, lh'a declarássemos com Ioda a sinceridade e liber-
dade. E para <pie nisso não houvesse entre nós diversidade 
de pareceres, se praticarão lambem c resolverão lodos os 
casos que se podião ofterecer; as quaes resoluções se man-
darão lambem ao Pará, para que em toda a parle idem 
Hipiuinw, idem diiamus omnex, como diz o Apostolo. » 

Até aqui, pelo que pertence ao governo interior da casa. 
Vejamos lambem o que nos diz sobre os de fora na reforma 
ilos costumes e peccados antigos, a que a grande eloquência 
ile, Vieira se oppoz por meio de hum sermão, que foi o da 
primeira Dominga da Quaresma daquelle anuo, que logo se 
oflereceu na sua chegada, o qual a valentia do seu espirito 
soube ponderar com tão vivas expressões, pelo que dizia 
respeito aos injustos cativeiros dos miseráveis índios, pedra 
de escândalo, e cm que, com não pequena magua sua, topava 
de continuo a caridade do seu apostólico talento, que mais 
forão as liberdades que com elle poz cm limpo que as leis 
reaes que para o mesmo effeilo se tinhão já expedido da 
curte, como veremos. De tudo o mais que depois obrarão, 
assim Superior como subditos, assim na reforma das vidas 
como no melhoramento dos costumes, totalmente corruptos 
pela dissolução com que corrião, nos dará breve noticia a 
mesma carta do grande Vieira, que vou copiando para re-
creação dos leitores. 

« Em todos estes sermões (prosegue) se pregava a Christo 
crucificado, accommodando os discursos á cura das maiores 
chagas; e como os corações dos ouvintes já cstavão tocados 
da divina graça, antes de passada meia Quaresma, se vião 
outros os homens do que quando nella tinhão entrado, quo 
nem nós os conhecíamos, nem ellos a si mesmos. Só a nós, 
dizião, nos conhecião; mas até nisso so enganavão muito, 
porque os bens e louvores que dizião da Companhia erão 
tanto sobre o que merecião estes indignos filhos delia, 
que não menos excedião os limites da verdade no bom con-
ceito que tinhão de nós do que anles no máo que tiverão. 
Còm grande confusão minha, o digo, mas ninguém sabia 
outro noine naquelles dias a estes Padres senão os Santos, os 
Archanjos. 

« Dizer as inimizades que se compozerão, as injurias que 
se perdoárão, as restituições que se fizérão, as pessoas que 
se tirarão de máo estado, as consciências que com erros 
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e embaraços de muitos anuos so encaminharão, fora cousa 
infinita, e ainda arriscada; porque semelhantes effeitos dá 
divina graça, ainda qué publicados sejão de grande gloria 
de Déos, he mais seguro passa-los do sigilo ao silencio que 
á narração : só digo em summa (pie correndo na Quaresma 
quasi toda a gente porlugueza á esta cidade, houve muito 
poucas que ou se não confessassem geralmente de toda a 
vida, ou não dessem balanço a alma c se não tirassem de 
todo o escrúpulo que nella podião ter. 

« Ajudou muito a tudo o Padre Manoel de Lima, posto 
que mais apertado então da sua enfermidade do que agora 
passa, e ajudavão muito os poderes do Santo Oflicio e de 
Gommissario da Bulia da Cruzada, que trouxe, com que 
assim enfermo remediou e curou a muitas almas. Kmlim, 
os serviços de Dcos nesta parle forão tão continuados que, 
não bastando o dia, erão necessárias no conlissionario as 
horas da noite; e confessor houve nesta casa a quem cou-
berão, só na Quaresma, cento e vinte Ires confissões. As 
pregações da Semana Santa, desde dia de Ramos até o da 
Resurreição, as fizemos todas na Matriz, por ser Igreja mais 
capaz; e o Vigário-Geral e mais clérigos, por serem poucos, 
nos vierão ajudar a beneficiar os officios na nossa Igreja, 
onde se lizerão com a melhor musica da terra e muito con-
certo; com o mesmo fizemos hum sepulchro, (pie, para 
parecer bem, entre a curiosidade dos que aqui se fazem, foi 
necessário ser tão bem traçado e alumiado, que podesse ter 
lugar em toda a parle; eCQtn haver outros de maior archi-
leclura, mais custosos, até em o julgar por melhor de todos, 
mostrou esta genle o amor que tem a todas nossas cousas; 
e como a todas estas he necessário acudir, não pelo culto 
divino, senão ainda pelo credito que nclle tem a Companhia, 
julgue agora Vossa Reverencia quão bem empregada será 
na pobreza destas casas e Igrejas a esmola que dessa Pro-
vincia lhes fizerem os Collegios como fazem a tantos pobres. 

« Seguindo o fervor da genle, e desejando que todos fi-
zessem algum serviço geral e publico á Virgem Senhora 
.Nossa, cuja invocação he a desta Igreja, préguei em dia da 
Anminchiçào, c publiquei para que daquella tarde em diante 
se rezasse o terço do Rosario a córos, como se usa em 
S. Domingos de Lisboa e em outras muitas Igrejas da mesma 
cidade. Vem por obrigação todos os estudantes c meninos 
da nossa escola: seguem a estes muitos soldados e gente de 
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todos os estados, o está ião introduzida e aceita a devoção, 
que se enclic ordinariamente a Igreja de muitos que con-
correm á ella. Faz-se este exercício ao pôr do sol por ser 
a hora mais commoda; põc-se a imagem da Virgem Senhora 
sobre a ara no altar-mór com velas acccsas ; assiste hum 
Padre, que encommcnda o terço pelo methodo da nossa 
cartilha. Começão a entoar dons meninos de melhores vozes, 
c segue toda a Igreja alternadamente com grande piedade 
e devoção. Dura tudo de tres quartos para huma hora . 
a qual todos dão por bem empregada, acabando com ella 
aquello dia e começando a noite em louvores de Dcos e Sua 
Mãi Santíssima. Nos sabhados ha maior detença, porque se 
prega do pulpito hum exemplo do Rosario, por espaço de 
meia hora, ao qual he tanto o concurso, que, não cabendo 
na Igreja a muita gente, fica da parte de fora; e aos que 
ouvem se recommenda contem depois o exemplo aos mais, 
com que a devoção da Virgem Senhora vai em tanto aug-
mento, que não só rezão nesta forma os que vem á nossa 
Igreja, mas muitos que não podem vir fazem o mesmo em 
suas casas com a sua família. 

« Não faltará por ventura a quem por este modo de de-
voção com canto publico pareça cousa menos própria da 
Companhia, mas a Vossa Reverencia, que esteve em Roma c 
vio semelhantes devoções que nas sextas-feiras e sabbados 
se fazem na nossa casa professa, certo estou que não ha de 
parecer cousa estranha do nosso Instituto, antes muito própria 
delle, pois he trazer almas a Dcos por todas as maneiras, e 
por huma tão segura e approvada como a devoção da Virgem 
Senhora, a maior de suas devoções; e para que o fruto não 
fique só nos Porluguezes, além das doutrinas ordinarias que 
se fazem aos índios nos dias santos na nossa Igreja, publi-
quei no sermão da segunda Dominga da Quaresma outra 
doutrina mais geral, a qual se havia fazer todos os domin-
gos á tarde na mesma Matriz, por ser Igreja de maior capa-
cidade, encommendando a todos mandassem á ella seus 
índios e índias, como logo se começou a fazer, e se continúa 
com grande proveito espiritual e edificação. Sahimos da 
nossa Igreja á huma hora: levamos adiante hum grande 
pendão branco com a imagem do Santo Padre Ignacio, que 
leva algum índio principal das aldeas, so o ha"na cidade, 
e senão por outro de respeito. 

« Vão os nossos estudantes cantando a Ladainha. Damos 
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volta polas ruas principaes, levando os índios adiante o as 
índias atrás-, pedindo aos Poriuguezes, que estão pelas 
portas e jancllas, que os mandem, e, se lie necessário, com-
pellindo os que íicão; e desta maneira, com uma muito 
comprida procissão, chegamos á Matriz, e ali postos os In-
dios do hum lado da Igreja e as índias do outro, lhes faz o 
Padre a doutrina, ensinando-lhes primeiro as orações de 
cathecismo, e depois declarando-lhes os mystcrios da Fé; 
perguntando c premiando os que melhor respondem. V, 
ponqué esta gente pela maior parte está muita inculta, e os 
que sahem alguma cousa são as orações em pórtuguez, que 
elles não entendem : não sendo capazes de calliecismo tão 
dilatado e mktdo como he o geral que anda impresso!, tomá-
mos delle as cousas mais substanciaos c fizemos outro ca-
thecismo recopilado, cm que, por muito hreve c claro eslylo, 
estão dispostos os mysterios necessários á salvação, c este 
he o que se ensina. Os índios o percebem de tal maneira por 
sua brevidade e clareza, que não havendo índio na primeira 
doutrina que respondesse a alguma pergunta que se lhe 
fazia, á terceira doutrina houverão muitos, o alguns meni-
nos, que responderão a muitas. 

«Servio isto de confusão e reprehensãoa muitos Portugiic-
zes que se acharão presentes, os quacs se desculpavão com 
a incapacidade dos seus índios, sendo que pela maior parte 
são muito capazes, e só lhes falta a cultura. 

" Além deste, cathecismo breve, fizemos outro brevíssimo 
para nos casos de maior necessidade se poder haplisar hum 
gentio, c ajudar a bem morrer hum baptisado, dos qnaes 
se tem pedido copias para os lugares onde, não estamos, e 
se começão a fazer algumas; mas porque he quasi impos-
sível escreverem-so os muitos que são necessários, na pri-
meira monção determinámos de os mandar imprimir em grande 
quantidade, para que se possão repartir por todos os mora-
dores, e cada hum ensinar aos seus Indios, e inslriií-los em 
falta desacordóles para o baptismo e para a morte. 

x Aos Padres do Pará se mandou já huma cópia dos calhe-
cismos porque a não poderão levar quando forão, e como 
são ainda pouco práticos na língua, servir-lhes-hão muito 
para as doutrinas, que sem embargo disso lambem fazem-

« As daqui pela Quaresma acabavão na Matriz, porque na 
nossa Igreja se prégavão ás tardes, mas agora acabadas 
ellas, íaJQOS com a mesma procissão até á nossa Igreja, 
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onde já os Poriuguezes estão esporando pela sua doutrina, 
a qual lhes laço por espaço de outra hora, havendo muitos 
que assistem a amhas, c nisto gastão toda a tarde. 

(Também assistem a amhas os estudantes e meninos da 
nossa escola, que já passão de setenta, e o fazem com tanto 
gosto e sujeição, que he cousa que nos admira naquella 
idade, e geralmente he tal a indolc destes moços, que cada 
dia nos confirmamos mais nas esperanças de havermos de 
ter delles alguns que recebidos na Companhia nos sirvão 
muito bem, c principalmente porque quasi lodos sabem a 
língua da terra. 

«Além deste cathecismo communi ha muitos Indios que 
hão de mister ser instruidos com mais particularidade c 
vagar, c como se não pôde acudir juntamente a todos, acóde-
se cm primeiro lugar aos enfermos. 

«Destes forão alguns tão venturosos, que sendo Tapujas 
pagãos, acabando de receber o baptismo, morrerão logo 
com evidentes signaes de sua predestinação. Tal também 
julgamos a de hum herege Inglez, (pie ficando aqui prisio-
neiro do tempo em que os Ilolíandezcs tomárão esta cidade, 
agora se reduzio, c conciliou com a Igreja Romana. 

«Aos presos da cadèa visitamos, o como os ministros de 
F.l-Rei tem todos muito respeito á Companhia, lemos ajuda-
do bem a alguns cm seus trabalhos. 

«Ao hospital não vamos, porque o não ha nesta terra, 
mas estranhando-sc isto cm hum sermão, logo tratarão os 
Irmãos da Misericordia que o houvesse, se offcrecèrão 
boas esmolas e se dispõe a obra, que será hum grande re-
medio, principalmente para os soldados, que não tem outro, 
e pela muita gente derrotada que aqui vem ter. 

«Na portaria não damos a esmola ordinaria, porque não 
ha nesta cidade pobres que peção de porta cm porta. Para 
soccorrermos no que podessemos ás pobrezas oceullas, e lhes 
buscarmos algumas esmolas, pedimos ao Parodio nos désse 
huma lista das pessoas necessitadas, mas não levo effeito 
esta diligencia, porque mais fácil he padecerem a pobreza 
que confessa-la. 

«Comtudonos confesionarios á volta deoutrasfraquezas, 
se manifestão lambem estas, e por esla via soccorremos al-
gumas necessidades, cm que lanío se acudió aos corpos como 
ás almas. 

cCom as cousas da botica se trouxéramos muito, se po-
tó 
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dora exercer bem a caridade, porque be a ierra muito falla 
de medicamentos como de médicos, que não lia : mas do 
pouco que trouxemos se dá tudo com boa vontade, espe-
rando que pelo darmos pelo amor de Déos, nos dará Hile o 
não os havermos mister.» — Assim continúa e logo acaba o 
Padre Vieira a sua carta. 



CAPITULO IV. 

COMJIETTEM OS REVERENDOS C0NER0S DA RA HIA, SÉ RE VA-

CANTE, A DIRECÇÃO DO GOVERNO ESPIRITUAL AOS NOSSOS 

PADRES DO MARANHÃO. — MOTIM POPULAR POR CAUSA DE 

DOUS VICARIOS GERAES QUE SE QUERIÃO INTRODUZIR, E DA 

GRANDE PRUDENCIA E ACERTO COM QUE O PADRE VIEIRA 

ULTIMAMENTE ACUDIO Á PAZ E QUIETAÇÃO DE TODOS. 

Viuva de Pastor por morte de seu Illustrissimo Bispo 
D. Pedro da Silva, a grande Metrópole e ¡Ilustre Cidade da 
Bahia, commettèrão os Reverendos Capitulares os seus po-
deres ao nosso Superior, (pie então era do Estado do Ma-
ranhão, sujeito então aquella clilatada Diocese; conferindo ao 
dito Superior todas as suas vezes para poder nomear hum 
ou mais clérigos, pessoas aptas para Vigário Geral, que bem 
e zelosamente cuidasse do governo espiritual de tantas e tão 
necessitadas almas, por fiarem da virtude e prudencia do 
dito Superior obraria nesta parte com os olhos tão somente 
no maior serviço de Déos e de Sua Magestade. 

Para prova do que, offerecemos a carta, fielmente trasla-
dada, do Illustrissimo Cabido: 

« Senhor Prelado e Superior da Companhia de Jesus no 
Maranhão. — Foi Deos servido levar para si o Sr. Bispo 
D. Pedro da Silva, em 15 de Abril próximo passado; e como 
lhe succedemos na jurisdicção e governo deste Bispado, não 
nos occorre pessoa de quem nos possamos valer com tanta 
confiança, como de Vossa Paternidade, por ser este Bispado 
tão dilatado. 

« Pelo que agora se offerece pedir a Vossa Paternidade 
queira fazer eleição de hum Sacerdote, que lhe pareça idó-
neo e conveniente aos cargos que lá houver, para ser Vi-
gario da Vara, e juiz delegado ad wíivérsüatetn causarían, 
e o que pertence a Provisor, Vigário Geral e Juiz dos Re-
siduos, o qual dará appellação para o Vigário Geral, que resi-
de ncsla Cidade da Bahia, e faz comnosco o mesmo tribunal 
c ordinario cm todo o Bispado. E á pessoa que Vossa Pater-
nidade determinar eleger e nomear, essa mesma nomeamos 
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6 nella fazemos eleição para os ditos cargos em loiloesse ilis-
triclo. 

« E parcccndo-lho a Vossa Paternidade dividir os ditos 
cargos cm differentcs pessoas, on nomear outros Juizes de-
legados cm outras parles diffcrenles, nesse mesmo districto 
do Maranhão e mais Capitanias da nossa jurisdicção, o po-
derá Vossa Paternidade fazer, porque para tudo lhe damos 
nossas vezes c poderes, c havemos por nomeadas todas as 
ditas pessoas c lhes damos c concedemos jurisdicção intei-
ra ou répartidamentò na fórma que Vossa Paternidade or-
denar. Assim também damos a Vossa Paternidade poderes 
para que possa remover a qualquer pessoa que tiver cargo 
ou ollicio pertencente a nossa jurisdicção, parecendo-lhe que 
convém assim; que lodo o nosso poder e jurisdicção con-
cedemos a Vossa Paternidade cm todo esse districto, como 
se nós mesmos em pessoa estivéramos ncllc para todas as 
cousas, ainda que tenhão necessidade de especial conuuis-
são, porque com isso nos parece desencarregarmos nossa 
consciência liando do tal pessoa como a de Vossa Paterni-
dade o bem espiritual de nossos subditos, como de quem 
lhe hade procurar com muita eflicacià. 

« E para mais segurança desta materia de tanta impor-
tancia por todas as vias e modos possíveis em direitos, e 
além do sobredito, lambem constituimos a Vossa Paterni-
dade Ouvidor da Vara c Provisor cm lodo o districto dessa 
Capitania c governo, com poder de subdelegar a jurisdicção 
desses mesmos oflicios, todas as vezes que lhe parecer con-
veniente ao serviço de Déos e bem commum das almas. Fa-
ça-nos Vossa Paternidade mercê mandar ao Iícverendo Pro-
visor ou Vigário da Vara tome conta do dinheiro da Chan-
celaria até á morte do Senhor Bispo, (pie foi a 15 de Abril 
em huma quinta-feira de madrugada do presente anuo de 
1.649, e o que se achar se depositará em pessoa abonada, 
se não houver huma letra segura, para que o dito dinheiro 
se entregue em Lisboa a Mathias Lopes, familiar do Sanio 
Oflicio, morador na Calçada de S. Francisco; do que tudo 
nos avisará, para dispormos o que fòr mais conveniente; c 
de I") de Abril por diante se arrecadará o que tocar á Chan-
celaria, jiara o que se nomeará pessoa abonada para que o 
cobre, e tenha cm seu poder as cousas que pertencem á 
Mitra para o futuro Prelado do que lhe toca: e havendo aqui 
em que sirvamos a Vossa Paternidade, o faremos de muito 
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boa volitado todos o cada linni cin particular. Babia, 1t> do 
Setembro do 1649. — O Deão tuii Piulo. — O Mcslrc-Es-
cola Dio;/» Lopes Charos. — 0 Licenciado Francisco tía Sil-
va. — (i Conego Clemente Fialho. — 0 Cilantro Sebastião 
tle Bulltões. — 0 Arcediago Antonio Pinheiro. —José Pinió 
de Freitas. — 0 Conego André Conralves de Mello. —0 Li-
cenciado Antonio da Cosía. — Francisco Pereira. » 

Esta carta chegou ao Maranhão no anuo seguinte dé 1650, 
tempo em que já não havia Padres naquellc Estado por te-
rem morrido os últimos ás mãos dos barbaros Tapuyas Uríia-
tys no rio Itapucurú, como já deixámos escripto em outro 
lugar. 

Por cuja causa, cnupianto não chegaváo novos Padres c 
Superior da Companhia, resolverão os letrados da terra que 
visto ter expirado com o defunto Bispo toda a jurisdicção do 
Vigario-Ceral actual, podia o Clero eleger outro, e depor o 
que actuahneute existia, parecer sem duvida menos prudente 
que não podia deixar de trazer consequências péssimas, e 
para o socego dasconsiencias nada seguras, parecendo mais 
acertado conspirarem todos no que até ali governara com 
provisão do Illustrissimo Bispo, evitando com isto o perigo 
de mais pesados encontros na supposição de serem os povos 
de ordinario mais amigos de novidades que amantes da 
razão. 

Fosse o motivo qual fosse, que nunca deixaria de ser ou 
o de maior paixão ou de maior empenho, o Vigário Geral 
que servia ficou apeado do cargo, e eleito outro cm seu lugar, 
que sustentou o posto apezar das representações do primei-
ro, de que resultou embarcâr-se este no mesmo anuo o 
ir-se queixar a El-Hei da manifesta violencia e injurias que 
se lhe fizera, não havendo erro que o podesse privar do 
oflicio, a que tinha acudido com zelo, assistido com credito 
e sustentado com inteireza 

Ficava ainda este Vigário Geral em Lisboa esforçando o 
seu requerimento a tempo que o Padre Francisco Velloso 
com seus companheiros partira para o Maranhão, onde che-
gado que foi, recebeu logo a carta do Cabido da Bahia, em 
virtude da qual, como Superior que era, c pelos poderes que 
nella se eomnictlião, confirmou a nova eleição, não atten-
dendo menos ao socego das consciências que á utilidade da 
paz commum, que precisamente se havia alterar ao mesmo 
passo que se quizessc alterar aos eleitores a regalia e ao 
eleito a posse. 
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Mas como o deposto não dormia, e repetia em Lisboa 
pelos tribunaes o seu requerimento, vencidas todas as de-
moras que semelhantes negocios leváo na corle pelas con-
tinuase muitas omipacóos dos ministros, em que gastou mais 
de hum auno, foi ultimamente despachado com ordem ex-
pressa de Sua Magostado, para que o Capitào-mór Gover-
nador o repozessè e mettesse de posse do seu antigo go-
verno. 

Alegre com o despacho, só lhe faltava a occasião do em-
barque, que brevemente se lhe ollcrecéU na caravela cm 
que partia para o Maranhão o Padre Vieira com seus com-
panheiros, com grande contentamento do novo pretendente, 
assim pela boa passagem, como pelo que poderia interessar 
na sua boa companhia ; e na verdade não se enganou, por-
que a não ler por si a prudente conducta do Padre Vieira, 
correria maior risco a sua causa, e ser-lhe-hião necessá-
rios novos e mais trabalhosos requerimentos que os pri-
meiros. 

Chegou finalmente a salvamento, sem se saber a que 
vinha, senão quando fiado na segurança do cargo pela incon-
traslavcl força da real ordem, a "apresentou logo ao Capitão-
mór, que deferio para o dia seguinte, emquanto o Supph? 
cante descansava a execução. 

Porém o Vigario-Geral, que no Maranhão dormindo, 
parece tinha sido mais esperto que o outro na Gôrte 
acordado, tinha já tirado, pelo sim pelo não, huma tal de-
vassa contra elle, na ausencia logo que fez para Portugal, 
receiando-se talvez da volta que fizesse, que sem lhe dar 
nem ao menos huma noite de hospede, ao tempo que se 
achava gozando do descanso da primeira noite sem os ba-
lanços do navio, lhe derão repentinamente os ofliciaes da 
Justiça Ecclesiastica hum tal balanço, que da própria cama o 
lançárão ema cadèa publica da cidade, com pasmo eassom-
bro do pobre e descuidado clérigo, que clamava por reme-
dio ao Capitão-mór, que em tão grande e tão raro aconte-
cimento não sabia o que fizesse á vista do muito que ainda 
mais clamava o actual Vigario-Geral, protestando se lhe se-
gurasse o preso incurso em varios crimes na antecedente 
devassa. 

Mas quem levantava com mais desentoados gritos o triste 
tom daquellc motete era o povo, que a fogo e sangue im-
pedia a posse do novo Vigário, querendo a todo o risco sus-



tentar a sua primeira eleição pelo muito que na sua graça 
se tinha já introduzido o novo eleito. 

Fazia-se intolerável ao despojado o não lhe valer a pro-
visão e ordem real, em que vinha tão confiado, que nunca 
lhe passou por pensamento as pesadas meias que lhe havião 
metter nas pernas, disfarçadas em huns grilhões, que o 
carcereiro lhe metteu por ordem do novo Vigário; e ainda 
que ao Capitão-mór parecia desarrazoado o procedimento e 
manifesta a violencia que se fazia ao seu afilhado, munido 
nada menos que com a protecção real, (pie mandava ao 
governo o mettesse logo de posse, este comtudo se não 
atrevia a embaraçar com a força outra maior força ; porque 
temia a do povo já meio amotinado em acudir pelo seu Vi-
gario, pelo bemquisto que estava de todos, a quem pela 
mesma razão de os experimentar firmes naquelle premedi-
tado encontro, tinha feito c obrado tudo muito á sua von-
tade e satisfação. 

O que posto resolveu o Capitão-mór convocar huma junta 
cm que entrou o Desembargador Syndicante, como lambem 
os Prelados das religiões e o actual Vigário, que todos uni-
formes rogarão ao Padre Vieira quizesse também assistir 
pelo que dizia respeito ao serviço de Sua Mageslade e so-
cego daquelle povo. 

Em tão criticas circumstancias recusava o Padre assistir, 
porém houve de obedecer, fiado talvez em que seguirião o 
seu voto, que era o que se poderia offerecer mais commo-
do ao futuro prejuízo de ambos os pretendentes, e porque 
não poderei com palavras mais próprias referir o fim desta 
contenda, continuo como costumo, com a mesma carta de 
Vieira. Assim diz: 

« Por me livrar desta Scylla e Carylxles, procurei quanto 
pude não me achar na junta, mas foi força ir a ella, onde 
os pareceres dos Prelados inclinavão todos para a parte 
onde estava o desejo do povo, e só hum houve que pedio 
tempo para estudar o caso (como se ainda o não soubesse, 
sendo tão publico). Quando me tocou a fallar, disse que 
não via de que fruto podessem servir nossos pareceres 
nesta controversia, supposto não haver para a decisão delia 
quem no Maranhão podesse ser juiz, nem declarar qual dos 
dous fosse o Vigario-Geral, pelo que clles mesmos o fossem, 
e que se lhes pedisse primeiro que pelo bem da paz se qui-
zessem compor e ajustar entre si. 
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A Approvott-se o meu parecer e quizerão que cu fosse o 
que o proseguisse. 

« Tomando então comigo o novo Vigário, que lambem es-
lava na junta, me fui com elle ¡i cadéa. onde eslava o oulro, 
e ambos pozerão lodo o negocio em minhas mãos. 

« O expediente que tomei foi que ambos fossem Vigários* 
Gcraes, o primeiro do Pará, onde linha sua casa. e o se-
gundo do Maranhão, onde também tinha a sua, dividindo-se 
da mesma sorle o governo espiritual, assim como Sua Ma-
geslade o tinha já dividido no secular e politico; o que 
lambem foi conformo á mente dos Senhores Capitulares da 
Bahia, os quaes prudentissimamente apontão na sua carta 
que se parecer conveniente dividir-se o governo ecclcsiaslico 
em duas Vigararias-Ccraes, por serem tão dilatados os dis-
trictos, se faça. 

« Compostos nesta fórmá as j orisdicções, não foi d i fl ¡cultoso 
compòr os ânimos dos dons competidores, os quaes logo se 
abraçarão e perdoarão; e o que linha mandado lançar os 
grilhões se lançou aos pés do outro e lh'os tirou de joelhos. 

« Logo se forão ambos CÔmigO á junta, onde todos ap-
provárão o que eslava feito, menos o povo, em (piem os 
affectos são menos poderosos, vendo sabir dos grilhões ao 
primeiro Vigário. 

« E assim por este meio Ião suave apaziguou Deos os 
motins que já sc ião semeando e depois brotarão, e se evi-
tarão as inquietações e concursos com que cm semelhantes 
casos sc costumão perturbar os povos c embaraçar as 
consciências, e se impedio ir o negocio appellado para o 
Reino, onde serião bem ou mal julgados os nossos provir 
mentos. 

« Por estes c outros inconvenientes senti muito que os 
Padres tivessem aceitado a commissão do Reverendíssimo 
Cabido, c também porque nestas partes ha poucos Eccle-
siasticos em cujas letras c consciências possa desencarro-
gar seguramente a sua quem ¿pier dar boa conta de si aDeos. 

« liastão-nos as nossas almas e as dos Índios que formos 
tendo a nosso cargo. 

« Pelo que, peço muito a Vossa Reverencia o queira re-
presentar assim aos Reverendos Capitulares da Bahia, que 
se sirvão de nos alliviar desta obrigação e encommenda-la a 
outros mais desoecupados, e que com menos inconvenientes 
a possão execular. 
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« Bem vejo haverá quein lhe pareça que esta depen-
dencia dos Vjgarios-Geraes de mais da autoridade, lambem 
nos pôde ser de grande importancia em occasioes em que, 
quando nos não seja muito util termo-la nós, sér-nos 
muito damnosa, se a tiverem outros; mas estas razões de 
Kstado, meu Padre Provincial, já (icão além da linha. 

« 0 Cabido diz, que descarrega sobre nós a sua con-
sciência, e já que Peos e nosso instituto nos livrou do seme-
lhantes cargos, melhor nos está que corrão por outra 
conta. » 

Assim serenou o prudente juizo do grande Padre Antonio 
Vieira huma tempestade, que prometlia raios e ameaçava 
coriscos, em que precisamente, além da reputação, bayião 
de naufragar as vidas de muitos e as consciências de todos. 

Não sei o tempo em que os Padres continuarão na no-
meação de Vigários, que no mais que pertence á dignidade 
os nossos exercê-la fóra da Companhia sem expresso pre-
ceito do Summo Pontífice conforme seu louvável Instituto, 
seria faltar ao voto. 

Sei que o governo do Kstado, no que tocava ao espiritual, 
esteve sempre annexo ao líispado da Bahia, que daria nova 
providencia conforme o requerimento do Padre Vieira, até o 
anuo de 1679, em que o Maranhão teve o primeiro Bispo na 
pessoa do lllustrissimo D. Gregorio dos Anjos, Cónego secu-
lar da nobilíssima ordem de S. João Evangelista, como a 
seu tempo veremos. 

Entre todos os que tiverão o governo espiritual até o dito 
anno foi o sempre venerável c douto Padre Frei Christováo 
de Lisboa, Religioso de Santo Antonio, que com 12 com-
panheiros, melhor dissera com 12 servos de Deos, fundou 
com geral edificação esta exemplarissima ordem naquella 
capital, c além do governo da sua Religião, teve tambera o 
espiritual de todo o Estado por quasi 12 annos até o de 
168t>, em que voltou para Portugal, tendo governado com 
exemplar virtude e rara prudencia, sendo por ultimo no-
meado Bispo de Angola, que primeiro o chorou morto, que 
gozasse do suavíssimo cheiro de suas singulares virtudes. 

Erecto o Maranhão em Bispado, ficou desannexo do da 
Bahia, c sujeito ao Metropolitano de Lisboa, assim como 
depois o do Pará, para onde se coslumão interpor as ap-
pcllações destes dons Rispados. 

■—OAOQJ^—-



CAPITl LO V. 

PRIMEIRA TORMENTA K MOTIM POPULAR NO MARANHÃO POR 

CAUSA DA NOVA LEI SOBRÉ 0 INJUSTO CATlYKIltO DOS 

ÍNDIOS. — PERICIA COM QUE O PADRE VIEIRA SOCEGA OS 

MARES, E SE OPPÕE AO ÍMPETO DE TÃO PRECIPITADA COR-

RENTE NO MAIOR PERIGO DOS SEUS SUBDITOS. 

Tocámos com as mãos, pela não podermos levantar com 
tão desmarcado peso, aquella pedra de escândalo, para 
abalar a qual forão sempre muito fracas as maiores forças, 
debilitados os meios, e quasi inúteis as maiores diligencias; 

Era o injusto cativeiro dos Índios o peccado original o 
habitual dos moradores daquelle Estado, querendo que os 
miseráveis fossem seus escravos, sem mais titulo que en-
trarem armados em suas terras, matar huns, e amarrar 
outros, e a torto ea direito celebrar vendas de sangue hu-
mano, que estava clamando pela liberdade, e causando hor-
ror c escândalo aos olhos da piedade portugueza ; vendo a 
huns infelizes, por falta de forças, privados não só das suas 
terras, mas lambem das próprias vontades, sem aproveita-
rem os brados dos Missionários para espantar a fereza de 
tão encarniçados lobos, que nunca jámais se quizerão accom-
modar a servir-se dos índios como livres, merecendo tal-
vez com esta sua tenacidade, que seus descendentes chegas-
sem a tempo cm (pie nem ainda como taes os tivessem" 
para seu serviço, antes os vissem superiores nas vantagens 
e isenções com que forão excluidos do primeiro c despótico 
dominio de seus antigos possuidores, contando esles injus-
tos cativeiros sua origem dos primeiros descobrimentos 
pelos Porluguezes, cujo principio dizião nunca teria lim. 

E a fallar a verdade, a experiencia mostrava que ou os Ín-
dios, que erão os mais , ou os mesmos Porluguezes, que 
erão os menos, havião de acabar na empreza; porém on-
ganárão-se todos, por se não poderem dar forças humanas 
contra as divinas, nem as astucias dos homens oppor-sc 
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confiadas ás inevitáveis disposições de sua altíssima o ad-
mirável Providencia. 

Teve finalmente (ima enganosa persuasão destes hallucina-
dos moradores, e liverão fim glorioso os cativeiros; o rpie 
os mais circumspeetos liverão sempre por impossível, que 
como sc suppunha peccado original, necessitava de hum vi-
gorosíssimo e gloriosíssimo lledemptor; porém mais que tudo 
de zelosíssima actividade o perspicaz conducta nos minis-
tros desta grande obra, de que não posso fallar sem as-
sombro, sem respeito c sem os vigorosos ímpetos de huma 
extraordinaria complacencia ; vendo efi'ecluada huma leí 
por (pie suspirarão ha mais de uih século o zelo da maior 
gloria de Déos, e o socego das mais timoratas consciências. 

Viváo pois em perpetuas eternidades, o Clementíssimo 
Rei, c os ministros por conta de quem correu esta gloria 
sempre excelsa da .Nação Portugueza. 

Constante foi sempre nos Sereníssimos Reís de Portugal 
a piedade e justiça com que repetidas vezes se houverão 
na liberdade dos pobres Indios, e protecção destes desgra-
çados nacíonaes, da mesma sorte no Maranhão e Pará, que 
no Rrazil nos seus principios. 

Tinhão todas as mesmas leis que reprimiaó as injustiças 
que se nsavão contra a pretendida liberdade. 

Erão efiieazes os meios, mas erão de ordinario lastimosos 
os fins. 

Clamavào as leis pela liberdade, e clamava a liberdade ' 
pela execução das leis, porque nunca faltarão estas, nem dos 
Monarchas Porluguezes se podião queixar os Indios, ncm 
de tantas desordens os Missionários, qué ao mesmo tempo 
que admirarão a piedade real, não podião ver sem pasmo 
a inacção dos governos, a quem o temor continha entre os 
limites da prudencia, vendo-se sem forças para rebater os 
Ímpetos de hum povo indómito, que em materia para ello 
tão sensível não podia deixar de perder o respeito á pró-
pria fidelidade. 

Nascendo todo o excesso, não da falta da lei, mas da in-
observancia delia por falta de meios, e por falta de hum reso-
luto o acautelado ministro da sua devida execução. 

Hemos disto alguma noticia, por se acaso encontrarem 
estas memorias a curiosidade de alguns leitores que a não 
desestimem. 

Permitlirão-se no Rrazil os cativeiros feitos conformo o 
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direito em guerra justa, e segundo a opinião mais segura 
dos Juristas; e da mesma sorte, e com o mesmo motivo se 
pormitlirão depois rio Maranhão e 1'ará; porém advertindo 
os ministros de El-Hei o muito que abusavão os BrazUeiros 
das leis de 1570, 158o e 1595, que permittiâo os ditos cati-
veiros nos casos apontados nas mesmas leis, conforme o 
commum dos autores; mnltiplicando-se á sombra das leis 
reaes as injustiças das leis da ambição, consultarão a ma-
teria ao Piedosíssimo Rei, que mandou totalmente prohibir 
no Rrazil todo o genero de cativeiro de Indios, ainda nos 
rasos permittidòs em direito, na lei que se passou em 1009, 
a qual se mandou publicar com expressões Ião apertadas, 
que totalmente se prohibía dar ouvidos a todo e qualquer 
requerimento, que parecesse encontrar o disposto na mes-
ma lei. 

Assim so observou dahi por diante no Rrazil, com a cir-
cumstanciá de que só desse lempo em diante crescerão 
aquellos moradores em cabedaes. 

No anno de 1015 tomarão posse os Portuguezes do Mara-
nhão, e com a primeira conquista da terra derão também 
por conquistada a liberdade dos Índios, naturaes senhores 
das niesnias terras em que nascerão, e a que só podião ter 
direito os Sereníssimos Reis de Portugal cx vi da Bulla do 
Siiinmo e Universal Pastor Alexandre VI, com que dividió 
o globo terráqueo por huma linha, que chamarão mental, 
entre as duas Monarchias Porlugueza e Castelhana, com o 
especioso titulo da promulgação do Evangelho aos que o 
quizessem abraçar, e com guerra aos que com as armas o 
pretendessem impedir: porém nem esta, nem outra alguma 
força aos que se não quizessem sujeitar , por serem legíti-
mos senhores do que possuirão com tão bom titulo, como 
a benigna doação que a elles, como ás mais nações, linha 
feito o Supremo e Eterno Autor da natureza humana. 

Feita por Sua Santidade esla demarcação em virtude da 
linha mental, cortando Norte-Snl pelo meridiano de 330 
grãos de longitude na linha equinocial, correndo para o 
Oriente a Portugal, e para o Occidente a Caslella até intei-
rar cada huma das coroas os seus 180 gráos; conforme a 
concessão pontificia, parece não Unhão mais jus os Portu-
guezes que promulgar aos Índios o Evangelho, e se 
elles o (piizessem boamente receber e aproveitarem-se 
das conveniencias da nossa amizade, vivermos com os índios 



amigavelmente, servindo-nos com ellos a seu contento, o 
pelo interesse que de nós recebessem pelo seu trabalho. 

Porém os moradores deste Estado, exceptuando os 
que nunca se deixarão preoccupar deste erro commum, tem 
liara si c alíirmão que com as terras receberão os primeiros 
povoadores o dominio das liberdades dos seus naturaes, 
que Deos lhes dera para seu serviço, por serem gente bruta, 
a quem lie mais conveniente o cativeiro no gremio da 
Igreja, e em poder de quem os doutrine nos mysterios da 
Fé, (pie estarem-se matando uns aos outros, e vivendo nos 
malos á maneira de leras (como se tudo isto se não podesse 
fazer no estado de livres); proposição para elles a mais es-
candalosa, e que tanto tem custado aos .Missionários da 
Companhia. 

Accrescentavão mais, que a restauração do Estado daí 
mãos dos Erancezos, o depois dos llollandezes, fôra á custa 
de muito sangue de seus ascendentes, a quem ein premio 
se concederão os Índios, e por conseguinte a todos os seus 
descendentes (como se os índios os chamassem para a con-
quista ou para ella offerecessem em algum tempo a perda 
(las suas mesmas liberdades). 

Além de que, se havemos de dar credito ás verdadeiras 
noticias sobre que se fundão nossos escriptos, aos Índios 
e valentias de seus arcos deve o Estado huma grande parle 
de sua restauração, que a não desampararem estes os Eran-
cezes pelo nosso partido, animados dos nossos primeiros 
Padres, não seria por então tão fácil de conseguir a em-
pieza na circumslancia de tão limitado poder dos Portugue-
zes, como já dissemos. 

O que posto, todos c quaesquer raciocinios que se 
fizessem contra a liberdade dos Judios erão erróneos, injus-
tos, e hum continuo tropeço das almas o sustentar estes 
discursos: mas estas razões naquelle tempo erão, além de 
fracas, de nenhum vigor para derribar a huma posse (pres-
cindindo da boa ou má fé tão arreigada, e que sc não po-
dia disputar sem grave perigo dos arguentes. 

liem o experimentarão, e muito á sua custa, os nossos 
Padres Manoel Comes e Diogo Nunes, vendo-se obrigados 
a ceder ás violencias do povo, e embarcar-se para as Índias 
de Castella no auno de '1018 para 19, a buscar na côrlo de 
Madrid o remedio dos perseguidos Índios. 

Assim correu livre a ambição dos cativeiros alé o de 



1Ç22} cm quecbegárão ao Maranhão os Padres Luiz Figueira 
e Benedicto Amodei, que humas vezes mais, e outras 
menos, impedirão pelas medidas do lempo as desmedidas 
inundações das mesmas injustiças, até que mortos pelos 
Tapujas bravos os últimos Padres, no de 1649, soltarão 
todos os diques á sua insaciável cobiça os moradores, inun-
dando aquellos sertões com tropas volantes, que não fazião 
mais que amarrar e conduzir os miseráveis Índios a hum 
pesado c irremediável cativeiro : tanto assim, que escan-
dalisado summamenle o Vigário (¡eral do Estado, Matheus 
de Souza, não havendo quem protegesse os Índios senão 
os Padres da Companhia (tão commum era então aquélla 
causa), obrigado da própria consciência, e razão do cargo 
<pie servia, e não de paixão, como então se disse, deu na 
Gorfe huma tal conta, e com tão vivas razões a exprimió na 
presença de Sua Magostado, que o Piissinò Monarcha o 
Senhor D. João IV, compadecido de tantas injustiças e vio-
lencias, mandou por lei de'1652 prohibir totalmente o ca-
tiveiro dos Índios no Maranhão e Pará, onde ordenava com 
as maiores forças se observasse a lei passada no mesmo in-
tento para o Brazil no de 1609, sem ainda permittir os 
casos exceptuados cm direito. 

Esta lei mandou o mesmo Senhor pôr em execução no 
Maranhão e Pará pelos mesmos dous Capitães-móres que 
partirão a governar o Estado no mesmo navio em que foi a 
Missão, alguns mezes antes da partida para o mesmo do 
Padre Antonio Vieira ; porém pelos motivos que. ignoramos 
se não publicou aquella até o decimo quinto dia da chegada 
do mesmo Padre, ao Maranhão, em que mandou ao som de 
caixas publicar a dita lei o Capitão-mór Balthazar de Souza 
Pereira, como Sua Magostado lhe mandava, que foi o mesmo 
que tocar a rebate para que os moradores da cidade de 
S. Luiz se ajuntassem logo armados na casa c terreiro da 
Camara, seguindo as vozes do Procurador delia Jorge de 
Sampaio c Carvalho, onde se resolveu defender a injustiça 
da causa á custa das vidas, de sorte que se não cum-
prisse a lei, c se oppozessem ás ordens do Capitão Balthazar 
de Souza, que a pretendia dar á execução. A primeira cousa 
que íizerão foi arrancar a lei do lugar onde eslava affixada. 
A segunda levantar huma voz do meio daquella amotinada 
turba, que se lançassem fóra os Padres da Companhia, por 
terem sido os autores, c os que Unhão procurado e conse-
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¡ruido a dila li>,¡. De ludo isto, e do mais que sc seguía 
quero ler o gosto de commuuicar aos leitores as mesmas ex-
pressões do lioiii Padre Vieira na sua mesma caria de '22 de 
Maio de 1653, de queja acima Azemos menção, por me não 
saber explicar melhor que por esla eloquente peona. 

« Como os nossos intentos e acções erão tão contrarias 
;is do demonio, tratou o inimigo de semear zizania sobre 
esle grão Ião limpo, e fè-Io com tanta astucia, que nos pôz 
a perigo, não só de arrancar a elle da terra senão também 
a nós. Tinha mandado nesta occasião Sua Magestade huma 
lei na qual declara por livres, como nesse Brazil, a todos os 
Índios deste Kstado, de qualquer condição que sejào. 

« Publicou-sc o bando com caixas, eaffixou-se a ordem de 
Sua Magestade nas porias da cidade. O effeito foi recla-
marem todos a mesma lei com motim publico na Camara, 
na praça, c por toda a parte, sendo as vozes, as armas, a 
confusão e perturbação, o que costuma haver nos maiores 
casos, resolutos lodos a perder antes a vida (e alguns houve 
que disscrão a alma) do que consentir que se lhes hou-
vessem tirar de casa os que Unhão comprado por seu di-
nheiro. Aproveilou-se da occasião o demonio, e pôz na 
lingua (não se sabe de quem) que os Padres da Companhia 
forão os que alcançarão de El-Rei esla ordem para lhes ti-
rarem os Índios de casa, e os levarem todos para as suas 
aldèas e se fazerem senhores delias, e que por isso vinhão 
agora tan los. 

«Achou esla voz fácil entrada não só nos ouvidos, mas nos 
ânimos do vulgo, atiçando lalvez a labareda alguns que 
tiúfaão obrigação de a apagar ; mas esla a desgraça que os 
da mesma profissão sejão de ordinario os mais apaixonados 
contra nós; porque só elles querem valer na terra c oflen-
de-lhcs os olhos tanta luz na Companhia, e posto que hou-
vesse pessoas das mais graves e autorisadas, que sc pozerão 
em campo por nós, comtudo contra hum povo furioso 
ninguém prevalece. 

«O furor que Unhão concebido contra a lei de El-lioi 
(á qual também não perdoárão, arrancándola donde es-
tava) todo o converterão contra os Padres da Companhia, 
não duvidando já de fazer alguma grande demonstração com 
elles, mas tratando, ou tumultuando em qual havia ser. Para 
o fazer com maior justificação, como a elles lhes parecia, 
formarão huma proposta ao Capitão-mór Covcrnador, em 



nome da Nobreza, Religiosos, c povo de lodo o Estado, 
na qual lhe requerião levantasse o bando, allegando que a 
republica se não podia sustentar sem Índios, e que os de que 
sc servião erão legitimamente cativos; que as entradas ao 
sertão e resgates erão licilos, que os Índios erão a mais 
barbara c peior gente do mundo , c que sc servissem 
com liberdade se havião levantar contra os Porluguezes : c 
outras cousas a este modo, humas verdadeiras c outras du-
vidosas, c as mais totalmente falsas c erradas. 

«. Esta proposta, assignada pelos Prelados das religiões, c 
pelos dous Vigários Goracs, nos mandou a Camara, para que 
lambem a assignassemos. Escusámo-nos de o fazer, porém 
insistirão a epie respondêssemos. Pareceu a todos os Padres 
que devíamos responder, e que a resposta fosso a mais fa-
vorável ao povo, quanto desse lugar a consciência, para que 
entendessem que só obrigados delia nos não conformávamos 
em ludo o que elles querião. 

« Feita esta resposta, e approvada por todos os Padres, le-
vãrãò-a dous ao Vereador mais velho, que he pessoa 
muito aulorisada, Capitão-mór que ficou do Gurupa, e dos 
maiores devotos c bemfeitores que tem nestas parles a 
Companhia. Era em papel apartado, para que podessem 
usar dellc, ou não, como lhes parecesse. Disserão-sc as 
missas todas daquelle dia por esta tenção; e no seguinte 
estando nós conferindo que mais orações o penitencias se 
havião applicar, era a primeira hora da noite, e eis que ou-
vimos hum tumulto muito maior que os passados, o qual 
cada vez soava mais, e se vinha avizinhando á nossa casa. 
Sahimos a huma varanda, e as vozes que sc ouvião erão: 
—Padres da Companhia lora, fóra inimigos dobem commum. 
Mcttão-os em duas canôas rotas ! — Entre as vozes reluzião 
as espadas, das quaes escaparão com muita dilíiculdade o 
piloto c alguns marinheiros da caravela em que viemos, 
contra os quaes arremetteu o povo, querendo-os matar por 
nos haverem trazido. 

« Emfim o tumulto cresceu de maneira que para osocegar 
foi necessário que o Governador com todas as tres com-
panhias que aqui ha de presidio, com balas c mechas accesas, 
os viessem arrancar das nossas portas. Não houve porém 
em todo este tempo, que seria espaço de huma hora, quem 
se atrevesse a pôr as mãos nellas; só o Vereador que já dis-
semos entrou a pedir, que quizessemos pôr alguma mode-
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pação no nosso parecer sobre os pontos que toca vão á li-
berdade dos Índios, para que com isso se moderasse lam-
bem (! aquietasse o povo. 

« llespondemos-llie com declarar a grande vonlade que 
Unhamos de servir a esla republica, da qual lambem nos 
eramos parle, pois viéramos para viver e morrer nella, e 
qiie por esta causa no nosso papel seguíramos as opiniões 
mais largas, e favoráveis aos moradores, e que só lhes negá-
vamos nelle aquiUo que em consciência lhes não podia de 
nenhum modo pertencer, (jue o nosso primeiro intento fòra 
não dar parecer nesta materia, pelos não desagradar, mas 
que obrigados delles mesmos a dizer o que sentíamos falta-
ríamos muito ao que de nós se esperava, se disséramos 
cousa alheia da justiça e da verdade; e no caso que, pelos 
contentar, nós o lizessemos então, merecíamos não só (pie 
nos lançassem fóra, senão que nos tratassem muito peior. 

«Sobre isto lhe referimos como em Lisboa renuncíal a o 
Padre Manoel de Lima o ollicio de pai dos Christãos, como 
na India, e eu o da administração e repartição dos índios, 
ludo afim de evitar encontros nesta materia com os Porlu-
guezes, cujas almas primeiro que as dos índios vínhamos 
buscar ao Maranhão. Partio-seo Vereador bem satisfeito da 
nossa resposta, o resultou o vir elle pela manhãa do dia se-
guinte com os mais em forma de Camara a lerem satisfação 
comnosco sobre o tumulto da noite passada, estranhando 
muito o atrevimento do povo, c sentindo que na terra em 
que elles governavão tivessesuccedido tal descompostura; c 
o mesmo cumprimento vierão lambem ler comnosco os 
mais graves da terra. 

« Aquietárão-se com islo as vozes cos tumultos, porém os 
ânimos pouco ou nada se socegárão. Cada dia d ali por 
dianle nos levantarão hum falso testemunho. Dia da Purifi-
cação de Nossa Senhora fez o Padre Francisco Velloso a 
doutrina aos índios, como lie costume á primeira missa da 
madrugada, e sendo (pie de industria só lhes ensinou as 
orações, sem lhes fallar outra palavra, disserão depois que 
prégára aos índios, que todos erão forros. D'ahi a poucos 
dias nos escreveu hum Prelado de certa religião (assim nos 
tratarão) que lhe tomáramos quatro índios que andavão 
trabalhando nas suas obras, para nos irem remar huma 
canõa, estranhando-nos muito semelhante termo ; e nem tal 
canoa, nem laes Índios houve, nem sombra de fundamento, 
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sobro (|iio tal cbiinera so podcsse levantai', logo espalhou o 
Procurador do Conselho que hum Indio lhe fugira e sc reco-
lhera na casa dos Padres, c (pie lá lh'o Unhão escondido, 
sendo tão grande falsidade como as demais, as quaes nós 
sem nenhum estrondo tirávamos logo a limpo ; de maneira 
(pie constava serem todas invenções de gente malévola, 
com (pie cansarão e desistirão deste modo de perseguição. 
Não faltou neste tempo quem lembrado da dilTcrença com 
(pie fôramos tratados e pretendidos em Cabo-Vcrde, quasi 
esteve arrependido de se não deixar ficar lá : mas esta mes-
ma perseguição devia animar mais nossa confiança, pois o 
demonio nunca procura estorvar senão onde prevê alguma 
cousa que temer, etc.» 



CAPITULO VI. 

(.(UMA DA RESPOSTA QUE DERÃ0 OS PADRES, E DE COMO 

ULTIMAMENTE SOCEGOU TUDO A GRANDE PRUDENCIA DO 

PADRE ANTONIO VIEIRA. 

Tendo diante com os mais ■ documentos a resposta que 
(lerão os nossos obrigados do povo, sobre o que mandava a 
lei a favor da liberdade dos índios, pareceu-nos conveniente 
dar delia cabal noticia, para que se não sepulte nas trevas do 
esquecimento humas memorias, digníssimas da luz publica 
pela claridade que nellas nos communica quem na sua 
formação teve a maior parte, e ao que se deve suppòr, a 
grande comprehensão de seu autor o grande Padre Antonio 
Vieira. He a seguinte: 

« Senhor Capitão-mór Governador Balthazar de Souza 
Pereira.—Supposto que esta representação se faz a Vossa 
Senhoria em nome de todos os Religiosos deste Estado, no 
qual numero entramos também nós os da Companhia, e por-
que os Senhores Officiaes da Camara desta Cidade nos instão 
que ou assignemos ou respondamos, não podemos deixar de 
dizer a Vossa Senhoria o que neste particular sentimos; 
porque nem em lodo elle se conformão nossas consciências 
com o que no dito papel se representa; motivo por que á 
parte damos nossa resposta. 

« Primeiramente suppomos que por nenhum interesse 
temporal se deve commetter, nem perseverar em hum pecca-
do mortal, ainda que do contrario se seguisse a perda, não 
só de um Estado ou Reino, senão ainda de todo o mundo. 

« Em segundo lugar suppomos que de se dar logo to-
talmente execução á lei de Sua Magestade publicada pelo 
bando, se seguirão varios inconvenientes a esta Cidade e 
Estado, que sem índios, de que os Porluguezes se sirvão, 
se não pôde conservar. 

« Isto posto, nos parece que as consciências dos moradores 
do Estado, e os interesses e inconvenientes temporaes delle 
assim quanto á restituição do passado, como ao remedio do 
futuro se podião concordar na fórma seguinte. 



« Quanto á restituição do passado, todos os índios do 
que se servem os Porttiguézcs em suas casas e fazendas, ou 
são conhecidamente escravos, ou conhecidamente livres ou 
estão em duvida? 

« Sc são conhecidamente cativos, hc certo que os podem 
reter seus senhores cm boa consciência, ao menos cmquanto 
Sua Magestade he melhor informado e se espera nova re-
solução. 

« Se são conhecidamente livres, também he sem duvida 
que os não podem reter em boa consciência seus chamados 
senhores, c que os devem logo pôr em sua liberdade, reivin-
dicando o preço daqucllas pessoas que hYós venderão, com 
que a perda da tal restituição ou fique muito moderada ou 
nenhuma. 

« Se so duvida da sua liberdade ou cativeiro, se deve 
lambem logo fazer exame, c achando-sc serem verdadeira-
mente livres ou cativos, se restituirão ou reterão, como 
taes. 

K E no caso que feito o dito exame se não tire a duvida, 
se esteja sempre pela liberdade conforme o direito. 

« Accresccnlamos que aos Índios conhecidamente livres, 
não só se lhes deve restituir em consciência sua liberdade, 
mas também o preço de seu serviço, e ainda o de seus pais 
e avós, se da mesma sorte cstiverão debaixo do cativeiro 
dos Porluguezes. 

« Mas a todo este escrúpulo que hc gravíssimo, se pódc 
acudir muito facilmente, alcançando dos mesmos índios, 
que remi Hão e perdoem o tal serviço e direito, como se não 
pódc duvidar, e de muito boa vontade, huma vez que se 
vejão senhores da sua liberdade-: e só por esla via ficarão 
seguras c desembaraçadas muitas consciências. 

« Quanto ao remedio" do futuro, se pódc reduzir aos qua-
tro pontos seguintes : 

« Primeiro, que se alcance de Sua Magestade licença para 
se fazerem legítimos resgates no sertão, os quaes não ha 
duvida que são lícitos, sendo feitos os escravos conforme as 
mais seguras regras do direito, c muito convenientes ao bem 
espiritual das mesmas almas dos índios, sendo feitos com 
todas as circumslancias que pede a justiça e Christandade, 
e não por pessoas que debaixo de liberdade facão as injus-
tiças e sem razões que até aqui se tem experimentado. 

« Segundo, que para o serviço é maneio das fazendas se 
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poça a Sua Magostado mando vir para csle Estado alguns 
navios do escravos do Angola, para o que não faltarão* mer-
cadores, principalmente convidados com alguma mercê que 
os applique a este emprego. 

« Terceiro, que os sobreditos Indios restituidos á sua 
liberdade se ponhão nas suas aldèas, ou sc aggreguem ás 
antigas, e delias sc repartão pelo serviço dos Porluguezes 
com a equidade que convém, na qual repartição sc pôde ter 
respeito ao maior ou menor numero que cada hum leve 
dos ditos índios, mas nunca seriamos de parecer que os 
mesmos se dessem aos que antigamente forão seus senho-
res, para assim se remover melhor toda a especie de cati-
veiro, revesando-se sempre as mudas a seu tempo. 

« Quarto c ultimo, que feita toda a paz, (pie fôr possível 
com os scrlòes, se fação entradas a elles e sc desção índios, 
(pie podem ser em grande numero, e para o que offerece-
mos já nossas pessoas, os quaes vivendo como livres, se po-
derão também applicar ao serviço dos Porluguezes, na fórma 
que parecer mais uíil ao bem da Republica, com que cila 
lerá com que se remediar tão justa como licitamente. 

« De maneira que, vistos os graves inconvenientes tem-
poraes que se seguirão aos moradores desta Capitania e 
lisiado, de se dar logo execução á ordem de Sua Mages-
lade, somos de parecer, que interpretando Vossa Senhoria 
em tão criticas circumslancias sua real vontade, poderá cm 
consciência suspender a execução da dila ordem em tudo o 
mais, salvo naquclla parte que tocar aos Índios de conhe-
cida ou duvidosa liberdade, os quaes na fórma acima dita, 
se não podem reter sem peccado, ainda quando não houvera 
a dita ordem de LT-Rei ; e querendo a Camara fazer a sua 
proposta dentro destes lermos, então a assignaremos de 
muito boa vontade, eomo também a serviremos cm tudo o 
mais (pie não encontrar nossas consciências. 

« Isto hc em summa o que nos parece e isto o que dize-
mos, de que se darão os fundamentos mais por extenso, 
quando seja necessário. 

« Nesta casa de Nossa Senhora da Luz, 3i de Janeiro de 
4653. » 

Esta a resposta que derão os Religiosos da Companhia 
sobre as doutas reflexões do Padre Vieira, sendo a mais fa-
vorável que se podia dar a favor do povo, ainda assim 
descontente, ou para melhor dizer frenético contra o mesmo 



medico que com a possível suavidade lho appjicava o reme-
dio, que mais pedia logo o cauterios que oleo ou outro 
algum hrando lenitivo ; mas o que não pôde concluir com 
elle a razão, o direito e a justiça, concluio Dcos para mos-
trar a facilidade com que se raudão os corações e intentos 
dos homens, quando por conta de sua particular Provi-
dencia correm os negocios ao parecer diflicieis ; vencendo-se 
com hum repente ou hum acaso o que se não podia con-
cluir em largo tempo, sendo huma cortezia justa, mas sin-
ceramente negada, c depois com algum genero de adulação 
restituida, a que por então abrio lugar e deu occasião á 
desejada concordia. Koi o caso: 

Mandava o Padre Superior Antonio Vieira, como já disse-
mos, aos Padres Matheus Delgado e Manoel de Souza para o 
Pará a ajudarem ao Padre Souto-Maior, que logo á chegada 
ilo Reino do Padre Vieira, pedira Superior para a casa c 
operarios para a colheita. 

PartiSo agora os dons nomeados para a villa de Tapuyta-
pera, terra firme defronte da Ilha do Maranhão, em hum 
barco, por se interpõe huma grande bahia que terá tres 
leguas de furiosas correntezas, por se receber nellas as 
aguas dos dous rios principaes, Pinaré e Mcarim, que sahin-
do na boca da barra pela Ilha a que chamão do Medo, vai 
a cahir no Oceano, com o nome que alguns lhe dão de Iiio 
Maranhão. 

Ao ponto de levantar ferro, por repontar também já a 
vazante da maré, hora que era da partida, chegou ordem 
do Capitão-mór para que o barco não levasse os Padres que 
estavão já embarcados para a dita villa e dahi passarem para 
o Pará em canoa, conforme a ordem de seu Superior, que 
ao mesmo tempo se achava com elles fazendo as despe-
didas. 

Instava a maré c o mestre do barco pela brevidade da 
viagem, porque o Padre Vieira lhe mandou hum escriptO 
em que desculpando com a ignorancia a falta da licença, lha 
pedia com eflicacia, por não perderem os Padres a occasião, 
o elle a ler por esta mercê de ir beijar a mão a Sua Senho-
ria e dar-lhe a satisfação desta sua innocente culpa. 

O Capitão-mór que estava offendido, não por lhe não pe-
direm licença, pois nunca tal se praticou, mas sim por lhe 
não tomar o Padre Matheus Delgado, hum dos navegantes, 
a venia honoraria no principio do sermão de Cinza, que 
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tinha pregado no dia antes na nossa Igreja, e eslava tão 
possuido da paixão por huma falla tão fórà do estylo, que 
não só não respondeu ao Padre Vieira, que foi assaz gros-
seira impolítica, senão que mandou ordem para que o Padre 
Matheus Delgado fosse logo ;i sua presença. 

Estas de ordinario as despóticas acções daqucllcs gover-
nos, quando o próprio desvanecimento os faz degenerar em 
divindades fingidas. 

Pasmado o Padre Vieira de huma ordem tão repentina e 
tão fóra da sua jurisdicção, entendeu logo, que o Capitão-mór 
queria tomar occasião de quebrar com os Padres, e assim 
ordenou ao Padre que não fosse, c elle se botou em seu 
lugar, sujeitando-sc ao perigo de ser mal recebido, como 
na verdade foi, pelo apaixonado Covernador da praça, que 
bem podia tomar a sua queixa sem fallar ao respeito de hum 
Ião grande homem e Ião bem tratado das mesmas Mages-
tade. 

Entrou logo com desentoadas vozes a queixar-se dos Pa-
dres por se embarcarem sem lhe pedirem licença, assim 
como o Unhão feito no pulpito, sem lhe tomarem a venia 
de Illustrissimo. 

A tudo attendia e calava o Padre Vieira, em tudo sempre 
grande, porém mais que tudo em ser muito senhor de si nes-
tas e semelhantes occasiões. 

Passado o primeiro furor, e vendo o Padre que já era 
tempo de fallar, o satisfez com a ignorancia da tal licença, 
sendo ainda novatos na terra, além de que os Padres por 
duas vezes o tinhão buscado para tomar suas ordens antes 
de se pòrem em partida; e quanto á venia do sermão, res-
pondeu que o Padre o fizera com Ioda a sinceridade e in-
culpavelmente, por ser cousa nunca usada com os Senhores 
Capitães-móres e ainda com o titulo de Governadores, não 
sendo Viso-Píei; porém acerescentou logo a rara prudencia 
do Padre Vieira, que estava prompto para lhe dar toda a 
satisfação c prégar na seguinte Dominga, afim de lhe tomar 
a venia de Illustrissimo, para que não parecesse ao povo 
que a Companhia, que costumava ensinar politica, a não sa-
bia usar, ou faltava a ella levada tão somente do seu capri-
cho ou de outra paixão que respirasse soberania. 

Logrou a industriosa resposta deste insigne varão dons 
lins os mais convenientes a seu intento; o primeiro dirigido 
a congraçar-se com o Capitão-mór em ordem a desembara-



(jar os Padres para sua viagem, como suceedeü,mandando' 
logo ordem ao barco para que partisse com os Padres: o 
segundo e de mais superior espliera, e o que parece enca-
minhou Déos para totalmente desvanecer o motim do povo, 
que posto estava mais socegado, não deixava por isso doestar 
ainda occulto nos corações dos moradores, nem de sorte 
extinclo, que se não temesse, brotasse depois no maior ex-
cesso. 

Succedeu porém, que estando continuando na mesma pra-
tica com o Capitão-mór, entrarão duas pessoas das princi-
paesda terra; o enlrão também asformaes palavras do nosso 
Vieira, com as quaes quero referir esta portentosa mudan-
ça: Í Entrárãò (diz) duas pessoas de maior porte, e gradua-
ção da terra, as quaes a poucas palavras metlérão pratica 
sobre a nossa resposta acerca da liberdade dos índios. Ar-
gumentarão rijamente contra elles; e o Capitão-mór Gover-
nador era o que estava mais duro, exagerando suas malda-
des e barbarias, c approvando as causas dos cativeiros; mas 
òxplicahdo-lhes eu ponto por ponto os fundamentos das 
nossas razões, o a verdade e justiça das nossas resoluções, 
c como era impossível ter salvação quem fizesse ou seguisse 
o contrario, o de quanta utilidade ainda temporal podião 
ser, se se abraçassem os meios da conveniencia que ellas 
apontavão: ficarão tão convencidos todos da força da verda-
de, que confessarão, não só que tínhamos razão, senão 
que era bem que lodos se conformassem com aquello papei 
e assim se executasse. 

«O Governador da praça se persuadió tanto, queme pedio 
logo, já que eu queria pregar o domingo seguinte, fosse 
este o assumpto do sermão, prometiendo, que se o povo o 
aceitasse, ello disporia e ajudaria o negocio de maneira que 
viesse a sortir hum grande effeito. 

«Dcspcdimo-nos com grandes demonstrações de amizade, e 
esforçando as suas o mesmo Capitão-mór: — Ah! Padre An-
tonio Vieira (me disse), quem esperara que os princípios 
desta nossa pratica havião de ter semelhantes fins? mas isto 
mostra que hc cousa de lieos, e que elle ha de ajudar. 

«Preguei na seguinte dominga, que era a das tentações, e 
lomando por fundamento o Hcec òmnia Ubi dobo, que era a 
terceira. Mostrei primeiramente com a maior cfficacia que 
pude como huma alma vale mais que todos os reinos do 
mundo; e depois de bem assentado este ponto, passei a dos-
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enganar com a maior clareza os homens do Maranhão, 
moslrando-lhes com a mesma que todos estavão geralmente 
em estado de condemnação pelos cativeiros injustos dos 
Judios; e que einqiianlo este habitual peccado se não reme-
diasse, todas as almas dos Portuguezes deste Estado ião, e 
havião de ir para o inferno; propuz finalmente o remedio, 
que veio a ser cm substancia as mesmas resoluções da nossa 
resposta mais declaradas c mais persuadidas, facilitando a 
execução e encarecendo a conveniencia delias; e acabei 
prometiendo grandes bênçãos de Déos c felicidades ainda 
teniporaes aos que por serviço do mesmo Senhor, c por 
salvar a alma lhe sacrificassem estes interesses. 

« Nas cores que o auditorio mudava bem via eu claramen-
te os affeclos que por meio destas palavras Deos obrava 
nos corações de muitos, os quaes logo dali sahirão persua-
didos a se querer salvar, e a applicar os meios que para isso 
fossem necessários, a qualquer custo. 

« Na mesma tarde, antes que a memoria se perdesse, ou 
alguma conferencia secreta a confundisse, deu o Capitão-
mór principio a huma junta na mesma Matriz, cm que en-
trou o Syndicante, os Prelados das Religiões, a Camara, o 
Vigário Geral, e todas as mais pessoas, assim de guerra, como 
da Republica, e grande multidão de povo, que sem ser cha-
mado entrou., c se não pôde estorvar que estivesse presente. 

« Pcdirão-mc quizesse tornar a propor o que dc manhãa 
dissera, c approvado por todos, nemine discrepante, chegou-se 
aos meios da execução, cm que houve grandes dificuldades, 
e claramente se via mechia muito o demonio, e não queria 
que aquelle negocio se levasse ao cabo: e quando já lodos 
desconfiávamos de lhe ver conclusão, cm hum momento o 
resolveu Deos, concordando todos se nomeasse dous Pro-
curadores, hum por parte dos Portuguezes, outro por parte 
dos índios, os quaes tomando-os todos a rol, e informándo-
se dc cada hum em particular, o dos Portuguezes allegasse 
pelo cativeiro, e o dos índios pela liberdade; e que destas 
informações e allegações fossem juizes os officiaes da Camara 
com assistência do Syndicante, sem o qual sc não senten-
ciassem os processos o que as sentenças se dessem logo á 
execução, sendo declarados por livres todos os índios de 
cujo cativeiro não constasse. 

« Na mesma junta sc elegerão os dous Procuradores, que 
forão pessoas conhecidas por maior desinteresse, con-

45 
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sciencia c verdade; c particularmente o Procurador dos 
ludios' be homem que mais autoridade tem com ellos, e 
mais conhecimento dc todas as suas nações, e dc todas as 
entradas que ao sertão sc íizerão, por ser dos primeiros 
conquistadores deste Estado, e hum dos mais práticos na 
língua delle, a quem os índios cm todos os seus trabalhos 
o desgostos recorrem, como pai, porque corno tal lhes acode; 
e assim foi esta eleição muito bem recebida de todos. 

« Ajustada assim a forma do juízo c execução, fez-se 
logo hum termo em que assignou o Capitão-mór Governa-
dor, o Vigário Coral, Syndicante, Ouvidor, Provedor da Fa-
zenda, Camara o Capitães, Prelados das Religiões, e todas as 
pessoas mais principaes que se acharão presentes, dándo-
se todos mil parabéns, c ouvindo-so a muitos entro outras 
palavras dc grande satisfação c contentamento: — Bemdito 
seja Deos, que nos trouxe á terra quem nos alumiasse o 
puzessc em caminho de salvação. — Outras cousas sc ouvirão 
a este modo de grande honra da Companhia e tanta confu-
são nossa, que era necessário baixarmos os olhos os que alli 
estávamos e irmos á mão aos que as dizião, porque se não 
offendessem outros Religiosos que cstavão presentes, os 
quaes verdadeiramente se houverão neste caso com grande 
edificação, porque receiando-sc quizessem sustentar algu-
mas opiniões differentes que sobre osla materia havião tido, 
todos sc conformarão comnosco, sem haver palavra do con-
tradicção nem discordia. 

« Ao Governador c Syndicante sc deve em grande parle o 
bom successo deste negocio; porque verdadeiramente se 
houverão ncllc com grande prudencia c zelo do serviço de 
Deos e dc Sua Magestade. Acabada a junta pedimos aos Pro-
curadores c aos Juizes, ,que dos índios que so houvessem 
de julgar, fossem os nossos os primeiros. 

« Vai-sc executando o exame das liberdades na confor-
midade que so assentou, e são já muitos os Índios que 
estão declarados por livros, c não só índios senão nações 
inteiras, sem haver quem o contradiga, nem se queixe, que 
he cousa que faz admiração; e só quem sabe quanto depen-
de o remedio c ajuda destes homens do serviço dos índios 
que Unhão por escravos, e quem vio quão resolutos c obs-
tinados cstavão a defender seus cativeiros com o sangue, 
com as vidas, ccom as mesmas almas, poderá entender quanta 
foi a efficacia da Divina Graça, que contra a opinião de lodos 
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c da sua própria os reduzio e rendeu; signa) sem duvida 
de que tem Deos cnlre elles muitos escolhidos. 

« Este o portentoso successo de 2 de Março, primeira Do-
minga dc Quaresma deste anno, principiado c acabado em 
bum dia, pelo qual só, quando não houverão outros, se 
poderá dar por bem empregada toda esta Missão e traba-
lhos delia; pois não huma alma, ou huma familia, ou huma 
cidade, senão hum Estado inteiro, em que todos como ha-
bitualmente se ião dispondo para o inferno, se pozerão na-
quelle dia em estado de salvação, ficando com animo prepa-
rado dc restituir e pôr cm liberdade a quantos os que Unhão 
por escravos havião feito o exame, fossem julgados por livres 
e satisfazer em tudo o mais ás obrigações da consciência. 
Muitas considerações se íizerão sobre este tão pouco espe-
rado caso, mas o que a mim mais me consola e anima não 
o deixarei de dizer a Vossa Reverencia. 

« Huma das causas que pareceu em Portugal podia 
ajudar muito a entrada da Companhia nestas terras, era o 
respeito da mercê que El-Rei me fazia, a autoridade das 
suas cartas e a recommendação que nellas faz a todos seus 
ministros e povos ácerca de mim e da Missão; os effeitos de 
todas estas cartas crecommendações foi quererem-nos lançar 
fóra, ca mini particularmente, pelos respeitos acima referi-
dos; não havendo cm todos aquelles primeiros dias quem de 
tudo isto fizesse mais caso, que sc tal cousa não houvera. 

« E quando todos estes respeitos não tinhão alguma valia 
e os ânimos dos homens estavão tão alheios de nós, e tão 
odiada com elles nossa vinda, huma vez que subi ao pulpito, 
e preguei o Evangelho de Cbristo, foi tanta a sua elíicacia e 
autoridade, e tal o respeito que nós concebíamos com ella, 
que mudados em hum momento os juízos e vontades de 
tantos homens, e tão interessados, anoitecemos amados, res-
peitados, louvados e seguidos dos mesmos que na mànhãa 
do mesmo dia nos aborrecião, nos murmura vão, nos perse-
guião, e tanto a seu pezar nos Unhão entre si. Oh! forças das 
forças de Deos! Oh! portentosa Providencia do Altíssimo!— 
Quarri incomprehensibilia surit judicia Bei! 

« Para que entendamos os homens, que os movimentos 
da alma e imperio dos corações são de jurisdicção mais 
alta que a dos Reis da terra, e que para entrarmos seguros 
em toda a parte , c conciliarmos o respeito c benevolencia 
com quaesquer pessoas, por inimigas c alheias da razão que 
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scjiio, não ha melhor carta dc reopmmendaçãq que o Evan-
gelho ile Jesus Ghrislo, pregado c muito melhor imitado. 
Nesta confiança dizia S. Paulo: Nunquid cijcmus, siisúi qui-
dam conimcndalitm Epistolis'? E o mesmo devem ter os que 
no ollicio dc salvar as almas, e levar o nome dc Chrislo ás 
(¡entes, iinitão ao mesmo Apostolo. 

« E sem duvida se sente Deos do pouco que delle fia-
mos, e que toma como caso de honra o muito que fazemos 
de alguns meios humanos, como se forão aggravos da sua 
Providencia e Bondade, a qual permitte muitas vezes que os 
successos não respondão ás esperanças, para que acabemos 
de entender em quem as havemos pôr nesta vida. » 

Até aqui a doce penna do grande Vieira deixou-nos muito 
satisfeitos com a sua leitura, e aquellos povos muito mais 
com a prudente c suave conducta de seu remontado dis-
curso ; permutando Deos tantos trabalhos da tormenta pelo 
descanso da bonança, querendo servir-se deste seu apostolo 
ministro como de instrumento proporcionado para socegar 
o primeiro motim popular do Maranhão, com tanta gloria 
sua, proveito das almas e bem universal dos tristes índios. 

Mas para que o socego c paz publica se podesse perpetuar 
á sombra da já promettida conveniencia, e que esta se de-
vesse por então á Companhia, tomou o Padre Vieira a penna, 
e representou a Sua Magestade o que deixamos referido, 
propondo-lhe a necessidade daquelles moradores, a que 
sua real piedade podia acudir com o mesmo que lhes per-
mitlisse o direito no resgate dos índios e descimento dos 
outros, conforme o que já tinha expendido na antecedente 
resposta; e foi ella tão bem aceita como da mão segura que 
a mandava, que o prudentíssimo Monarcha, conformando-se 
inteiramente com ella c revogando a sua primeira resolução 
de 1652, que tinha sido xi fundamento da referida alteração 
do povo, mandou expedir a lei de 17 de Outubro de 1053, 
em que permitte os ditos cativeiros nos casos tão somente 
expressados cm direito, e primeiro examinados com a mais 
judiciosa circumspccção; e como estas leis dc cativeiro, o 
sobre a justiça ou injustiça dcllcs se trata de ordinario neste 
Estado sem distineção de certa ab incerlis, visto termos á 
mão a cópia dejalguma delias, quero no ultimo capitulo deste 
livro dar huma succinta noticia àos leitores daquelle estado, 
para saberem em substancia o que tem sahido sobre esta 
tão debatida materia, assim para o Maranhão corno para a 
Cidade do Crão-Pará. 



CAPITULO MI. 

NOTICIA SL'MMARIA DAS LEIS REA ES SORRE O CATIVEIRO 

DOS INDIOS NO ESTADO DO MARANHÃO E I'ARÁ. 

Infeliz foi sempre para com os Europios a sempre per-
seguida nação dos Indios Africanos. Cheias estão as histo-
rias, que se não podem ler sem horror da piedade cliristã 
logo no principio de seus mais fàmpsos descobrimentos. As 
mesmas injustiças que experimentarão nas Indias Occidéntaes 
dos Castelhanos forão depois praticadas pelos Portuguezes 
no Brazil, vendo-sc obrigados os Senhores lieis de Portugal 
a atalhar com repetidas leis o injusto procedimento de seus 
vassallos, com ordens nascidas todas da innata piedade dos 
nossos Monarchas Portuguezes, assim como já o tinhão feito 
com seu costumado e catholico zelo os de Castella. 

Mas por que virão que nenhumas leis erão bastantes para 
obviar ao da ambição daquelles obstinados moradores, huma 
vez que se lhes permitlissem casos em que se podessem fazer 
justa e licitamente alguns cativeiros, conforme o direito dc 
que elles ordinariamente abusavão, fiados nas leis que se 
passarão por este respeito para o Estado do Brazil nos annos 
dc 1570, lü87 e 1598 ; com conselho dos maiores ministros 
se tomou a ultima resolução de prohibir totalmente os ca-
tiveiros no Brazil, ainda nos casos permitlidos, que além de 
ser lei penal sempre, em consciência, os obrigava a segui-la. 
Para este íim se publicou a de 1600, e se fechou com ella 
a porta á insaciável cobiça daquelles povos do Brazil, ao 
mesmo tempo que sc abrió á liberdade sem disputa de seus 
nacionaes, senhores daqiielias terras, que Deos, como aos 
mais homens, lhes repartira. 

.\o descobrimento do Maranhão correu com a mesma li-
berdade dos primeiros povoadores a injustiça contra a liber-
dade dos mesmos Indios, como já tocámos no principio desta 
Historia; mas ainda assim, entre a desgraçada pensão do seu 
infortunio, tiverão a consolação de ler nos nossos Padres, 
que no descobrimento forão pais e pastores, que senão cm 
ludo, ao menos em parle, os defendían muito á custo das 
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parpantes unhas de tantos leões, sempre famintos do sangue 
o suor dos pobres Indios. 

lümquanto viverão os Padres naquelle Estado liverão mão 
no que poderão, mais ou menos, conforme as assistências 
das respeitadas forças do Governo. Com a morte dos últimos, 
no anuo de 1649, se acabou também a liberdade de buns, 
moría juntamente ás mãos da injustiça de outros, que não 
lira vão mais bem livres nas almas que aquellos nos corpos. 

Chegarão Qnalmçnte aos piíssimos ouvidos do Sereníssimo 
Senhor D.João IV, pai daquella Christandade, o escandaloso 
procedimento destes injustos usurpadores da liberdade dos 
Indios, e mandou logo em um capitulo do seu Regimento 
aos Capilães-móres que ião naquelle anno governar o Es-
tado, mandassem publicar a mesma lei de 4609, já praticada 
no Brazil; obrigando outro sim aos moradores, o com maior 
força, a pôr em sua antiga liberdade a todos os índios natu-
raes da terra, ou fossem realmente escravos ou fossem 
livros, sem distineção dc htinè a outros. Ardua empreza na 
verdade, e do que se não podião proinclter senão arriscados 
effeitos, como succedeu, e vimos no capitulo passado; pois 
não era ainda chegado o tempo, que a mão poderosa do Al-
tíssimo tinha reservado para o anno de 1757. Pondo-se então 
tudo em uma exacta execução, e coin providencias muito 
anticipadas pelo Governador o Capitão-General do Estado, 
Francisco Xavier do Mendonça Furtado, sem o menor motim 
dos povos; motivo por que se faz credor cm nossos escrip-
tos da grande gloria que nesta parte lhe tocou, polo que diz 
respeito á liberdade dos Índios, por ser o único executor cm 
obra tão pia, tão justa e do tão importantíssimas circumslan-
cias. Chame-sc isto amor á verdade, de que se preza a nossa 
penna > amante da razão, por ser cm tempo em que nos não 
faltão motivos de resentidos pelo extraordinario rigor com 
quê o dito governo nos trata com as suas ordens. 

Esta resolução do Sereníssimo Senhor D. João IV, que por 
então não teve o seu devido cumprimenlo, se havemos estar 
pelo que em suas memorias nos deixárão nossos antigos, 
que o norte por onde sempre nos governamos nestas e se-
melhantes noticias foi effeito do huma conta que o Capitão-
mór Ignacio do Rego Carreto deu a Sua Mageslade, junto 
com oVigario-Ceral do Estado: o primeiro, pela desattenção 
que recebeu do Governador Luiz de Magalhães, removendo-o 
do sou posto, que depois veio a ler com mais ampla júris-
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dicção na divisão dos dous governos do Maranhão e Pará. 
0 segundo, pelo motivo dos moradores o deporem do ollicio, 
nomeando outro : e ambos juntos na Coite esforçavão, e 
com razão, a representação daipiellas injustiças, cm que 
precisamente havia o dc ficar prejudicados assim o Gover-
nador como os moradores do Estado. Dc cujas premissas, 
que supponho certas, sc segue por infallivel consequência 
não serem os nossos Padres, como erradamente cuidou o 
vulgo, os que forão causa da expedição da dita lei c ordem, 
que tão grande sobresalto lhes deu ; c muito menos o Padre 
Vieira, por resultar depois da sua proposta o que os mora-
dores desejavão ; nem hc bem que cu defraude os autores 
de huma resolução, que tenho por mais segura, da gloria 
que por ella merecem, que embora fossem apaixonados os 
motivos pelo que se disse, sempre forão bons, ainda que 
mallogrados os seus fins. 

Annuio depois com cffeito o Sereníssimo Hei ao proposto 
requerimento do Padre Antonio Vieira, em virtude do qual 
mandou lavrar com o parecer dc seus ministros a lei de 17 
de Outubro de 105o, cm que revogava primeiro a lei pas-
sada no anno antecedente que tanto tinha azedado os ânimos 
daquelles povos,c quasi precipitara no execrando abysmo da 
infidelidade a sua constancia; c parecia conveniente mode-
ra-los com mais brandos lenitivos por estarem ainda muito 
frescas as alegres memorias, com que a justiça e resolu-
ção portugueza tinha felizmente sacudido o pesado jugo do 
governo antigo de Castclla, cm cujas circumstancias era pre-
ciso ter contentes os povos, c aos vassallos satisfeitos, quan-
do as leis da clemencia não encontravão ás da razão, nem a 
consciência delicada de tão catholico Monarcha. 

Mandava em segundo lugar a nova lei, que os cativeiros 
dos índios se examinassem com o mais apurado informe, e 
que só (içassem cativos os que verdadeira e realmente o 
fossem; e pelo contrario em sua liberdade os que o não 
fossem. 

Terceiro, expressava os seis casos cm que conforme o 
direito sc lhes podia fazer guerra justa, e por conseguinte 
íicarem cativos os que fossem prisioneiros no conflicto, e 
quizessem, pormitlindo-lhes os combatentes commutar pela 
morte o cativeiro. 

Quarto, determinava que fizessem entradas nos sertões 
com tropas dc resgates, onde sc podessem resgatar os In-
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dioS que estivessem presos ;i corda para os comerem seus 
inimigos, ou fossem escravos dos mesmos, por serem ha-
vidos cm guerra jusla conforme as suas leis municipaes, por 
injúrias feitas de humas a oulras cabeças do governo, a que 
ehamão Principaes, ou de humas a oulras nações em com-
miim; mas nunca por damnos, ou injurias de particulares, 
advertindo, que entre estes barbaros basta muito menor 
motivo para aquellas se reputarem por grandes, e dignas 
de satisfação, c na falta desta de huma jusla guerra que 
entre os Sereníssimos Reis da Europa, e os mais cultos da 
Asia e Africa, exceptuando os negros delia, que poucas es-
pigas de milho furtadas por seus vizinhos nas suas lavouras 
bastão, sendo apanhados no furto, para passarem logo por 
escravos. 

Fiz esta advertencia sobre o titulo de guerra justa, que lie 
a que ordinariamente se topa entre os Tapujas daquelle 
sertão; porque ainda que abominasse sempre estes cati-
veiros pela incerteza do seus princípios, nunca neguei, nem 
negarei, que entre as nações destes barbaros podem haver, 
o dc facto ha guerras muito justas, e de muito bom e se-
guro titulo todos os escravos feitos hellas, Supponhamos 
pois, como dizem os que querem sustentar que nestes ser-
tões do Pará não ha guerras justas, que huma nação, sa-
bendo que ha tropa dc resgates em hum dos rios vizinhos, 
e necessitando de ferramentas, e mais resgates para o seu 
uso, não tem escravos seus inimigos que commutar; que 
faz ? Busca humas noites dc boa lua, parto para huma das 
aldeas daquelles districtos, o de menos animo, e quando 
dormem todos no seguro da boa fé dos vizinhos, dá dc re-
ponte sobro os descuidados, c entre o somno c a confusão 
amarrão os que podem, e se rctirão com a presa, que logo 
vão trocar polo de que neeessitão. 

Neste caso quem poderá negar a injustiça deste attcnlado, 
e o injusto destes cativeiros? 

Comludo he certo sem duvida ser osle o mais . ordina-
rio modo de fazer escravos entre elles, buscando sempre 
as unhas destas toras fazer tiro nas presas dos mais fracos. 

Porém supponhamos mais, que estes miseráveis offendidos 
á falsa fé, se vão queixar da violencia feita á pequenez da 
sua nação a htim Principal vizinho mais poderoso que o 
primeiro aggressor, pedindo-lhc o auxilio de suas forças para 
o desaggravo, c este compadecido lhas concede, c uns c ou-
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iros meneào tão bom os arcos contra aquellos primeiros 
offensores, que os vencem, c mortos alguns, reservão a 
maior parlo dos rendidos para so servirem delles como seus 
escravos; ou para os porem á corda e os comerem. 

Neste caso quem não vê, que a injustiça da guerra pelo 
aggravo dos primeiros ficou justificando a guerra no des-
aggravo dos segundos, e os escravos feitos nella forão legi-
times, e legitimamente comprados não só os que cstavão á 
corda, mas também os que os servião como seus escravos, 
não havendo lei real que prohiba, ou annullc a commuta-
ção deste contrato? 

Sc todos os cativeiros deste Estado tivessem este ou se-
melhante principio, seria muito conveniente que as tropas 
dc resgates os tirassem das mãos do seus inimigos, para 
não virem depois a cahir nas dos Hollandezes cm a sua co-
lonia de Suriname, que pelo rio Branco, que desagua no Negro, 
sc communica com as nações confinantes, c outras que per-
tencem ao dominio de Portugal; vindo aquellos miseráveis 
vendidos aos hereges, a perder com a do corpo a liberdade 
da alma, que foi hum dos motivos (o para mim o de maior 
peso) que teve o Augnstissimo Rei para permillir as tropas 
de resgates, compadecido daquellas almas, e desejando-as 
antes vèr no gremio da Igreja Catholica, que no dos inimi-
gos delia. 

Porque necessitando os Tapuyas do mato de algumas 
cousas da Europa, com especialidade de ferramentas, de 
que o costume os metteu já em precisa necessidade, não 
tendo Portuguezes para o comraercio pelo beneficio da 
tropa de resgates que hão de fazer senão buscar os es-
trangeiros, por mais retiradas que pareção estar as suas 
colonias, por conduzir muito ao intento a commodidade da 
fazenda, que por si só se menea? 

Assim parecia c seria mais conveniente, se á sombra de 
hum cativeiro justo sc não fizessem milhares de injustos, 
sem nunca se poder pôr o remedio a tantas desordens, ou 
conter aquellos sertanejos a obrarem entre os termos da 
razão, governando-sc pelo genuino sentido das leis de seu 
soberano, e não pela apaixonada intelligencia do seu in-
teresse, do seu capricho, c da sua demasiada ambição, que 
foi causa dc que justissimamente se fechassem agora todos 
os caminhos que podessem em algum tempo conduzir aos 
ditos cativeiros. 

•Í6' 



Dc si e dc suas demasias sc queixem, que a lei novíssima 
foi a todas as luzes piíssima, c digna pela sua qualidade de 
eterna memoria. 

Perdoem os leitores, e fiquem mais bem informados os 
curiosos, a quem communico as experiencias que adquiri 
cm os exames do tempo (pie fui Thcologo de Sua Magos-
tado na Junta de Missões. 

Ordenava cm quinto lugar a sobredita lei, que as pessoas, 
cabo c Religioso, que precisamente havia de ser homem 
douto para a decisão dos casos no exame dos cativeiros, 
fossem eleitos pelo Governador e Camara da cidade. 

SexLo e ultimo, prohibía aos Governadores e ministros 
reaes e dc justiça, que não oceupassem Índios no seu par-
ticular serviço, nem os repartissem, senão por causa pu-
blica, e não pozessem Capitães nas aldeas, mas que estas 
sc governassem por seus respectivos Principaes. 

Esta a primeira lei, a que alguns derão o nome de lei dos 
resgates, mas como nella nunca sc observasse o disposto 
pelo Principe reinante* segundo a sua real mente, foi pre-
ciso passar nova lei, e foi a de 1055 de 9 de Abril, porque 
tal era naquclles tempos a insolencia do povo, a que parece 
não podião conter entre os limites da obediencia o rigor e 
respeito das mesmas leis, que em seu beneficio mandava 
passar a provida vigilancia de seu Augusto Soberano. 

Notáveis tempos! em que sobejando audacia nos povos, 
faltava nos governos valor para a cohibir, e prudente des-
treza para por huma vez a derribar. 

Nesta lei de 9 de Abril se revogarão : primeiro, todas as 
leis antecedentes: segundo, sc tirava aos Governadores 
e ministros reaes o poder, dc que já ião abusando, de poder 
fazer guerra offensiva aos índios sem autoridade do Monar-
cha, por ordem firmada de sua real mão; terceiro, assignava 
tão somente dous casos em que sc podia fazer guerra ao 
Gentio da terra; quarto, permitlia os resgates pelo methodo 
da lei antecedente, com recommendação de se fazer o exame 
dos cativeiros pelo Missionário, e cabo da mesma tropa: 
quinto, que se nestes resgates se achassem alguns sem as 
precisas condições que os fizessem escravos, sempre no tal 
caso se resgatassem e servissem ao dono dos resgates, 
cujo preço era limitado por espaço tão somente de 5 annos, 
que era recompensa muito superior ao custo que por elles 
íizerão ; sexto, prohibía aos Governadores e ministros o 
mesmo que na lei passada de 53. 



— ses -
Mainion mais Sua Magostado no mesmo anno, no regimento 

que dou aos seus Governadores, que todas as aldeas fossem 
administradas polos Religiosos da Companhia. 

Item, que a repartirão dos índios sc íi/.esse pelo mesmo 
Missionário, e por huma pessoa eleita pela Gamara ; e que 
a dita repartição fosso, quando muito por li mezes. para 
lerem os índios tempo nos seguintes seis de descanso de tra-
tarem das suas lavouras c conveniencias, em ordem á con-
servação o melhor commodidade de suas familias. 

Seguio-so depois a lei do 18 de Outubro de 1006, em que 
mandava Sua Magostado ; primeiro, restituir aos Padros da 
Companhia as suas aldeas; segundo, que os Missionários 
não tivessem jurisdicção alguma temporal, mas só a espiri-
tual das aldèas, ficando estas governadas por seus Princi-
paes; terceiro, que nenhuma religião podesse ter aldeas 
próprias de Indios forros. 

Para o que foi necessário depois faculdade real para po-
llerines ter as aldèas do Curuçá no Pará, e Maracú no Ma-
ranhão, por serem dadas como cm fundação dos GollegioS 
ilo Pará e Maranhão: conforme a mente do Sereníssimo 
Senhor 1). João IV, de boa memoria, e de mais a mais des-
cidos do sertão os ludios á custa dos Collegios ; quarto, que 
no serviço das Índias se praticasse o mesmo que era estylo 
comas orphãs do Reino; quinto, querias tropas dos resga-
tes fosse sempre hum Religioso de cada religião por seu 
turno, com hum cabo nomeado pelas Camaras das cidades; 
sexto, prohibía á tal Religião, e aos Governadores e minis-
tros reaes que não podessom mandar fazer resgates na dita 
tropa para suas utilidades próprias; sétimo, que todas as 
aldèas que fossem da administração dos Religiosos da Com-
panhia so lhes tornassem a dar, e o mesmo se confirmou por 
carta do 9 de Abril dc 1007, na qual se tirava ao Missio-
nário a repartição dos índios, que mandava se fizesse pelo 
Juiz mais velho da Camara. 

Chegou, e se passou depois a celebre lei dc 80, bem no-
meada nos pleitos que sempre correrão das liberdades. 

Neila mandava El-Rèi: primeiro, prohibir todo o genero 
de cativeiro dc índios, o em todos c quaesquer casos, sus-
citando para isso a lei do Rrazil, do 009, e a do Maranhão 
dc 052 ; segundo, que a repartição dos índios fosse em 
tres partes, numa para ficar nas aldèas, a segunda para o 
serviço dos moradores, e a terceira para os Missionários ; 
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terceiro, que as Missões novas, e entradas ao sertão fossem 
privativas dos Religiosos da Companhia, como também 
quaesquer aldèas que não tivessem Missionário ; (piarlo, 
todos os Indios pertencentes ás aldèas sc recolhessem logo 
a cilas, obrigando aos que os relivessem a sua restituição ; 
(piinto, que o salario dos Indios se depositasse antes de 
irem para o serviço dos Portuguezes; sexto, que as aldèas 
fossem governadas pelo Principal c Missionário sóinente; 
sétimo, (pie os Governadores assigneni lugar e terras sulli-
cienlcs aos Indios que descerem, ainda que para o eITeito 
da sua conveniencia sc hajão de retirar os moradores, dan-
do-sc-lhes emseu lugar outras terras, por deverem prevalecer 
os Índios como legítimos senhores delias; oitavo, que a 
repartição se faça pelo Rispo, Prelado dos Reverendíssimos 
Capuchos e huma pessoa eleita pela Camara. 

A' esta seguio-se a lei dc 2 de Setembro de 1684, em que 
o Sereníssimo Rei concede as administrações particulares de 
Índios, com as condições seguintes: primeira, que o Gover-
nador poderá dar licença a hum ou muitos moradores para 
descerem Índios do sertão para seu serviço; segunda, que 
estes descimentos se farão á sua custa, levando comsigo 
Missionários, ou da Companhia ou dc Santo Antonio, o qual 
persuadirá aos índios do mato a descerem, sem mais indus-
tria que a da virtude c natural persuasão; terceira, que 
situarão estes descimentos cm lugar e terras separadas 
do mesmo morador em distancia ao menos de meia 
legua, dando-lhes terras suflicientes para a sua cultura ; 
(piaria, que lhes farão logo Igreja, tendo Missionário da Com-
panhia ou de Santo Antonio, o qual terá somente o governo 
espiritual dos ditos índios; quinto, que esles Índios e índias 
sc repartirão somente pelos moradores que concorrerão 
com os gastos para o seu descimento, mas de sorte que os 
sirvão meio, c descansem outro meio anno, ou seja ás se-
manas, ou aos mezes, como parecer mais conveniente, assim 
a respeito do serviço, como dos índios, com condição que 
as Índias, que só poderão ir com seus pais e maridos, não 
hão dc pernoitar fora da sua aldèa ; sexto, que os taes mo-
radores depositarão primeiro metade do salario na mão do 
Missionário, o no lim do serviço satisfarão a outra metade, 
compena dc pagarem dobro, se recusarem fazô-lo. 

Concluia-sc finalmente com o regimento das Missões de 
21 de Dezembro de 108(i, que o Sereníssimo Sr. D. Pedro 
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mandou lavrar com todaacircumspcção por homens zelosos, 
experientes e amantes do serviço do Peos, que lie o fim 
principal a <pio se devem dirigir todas as disposições rcaes, 
e não pelo capricho e direcção tão somente de ministros, 
que mais atlendem ao temporal, que ao espiritual das 
almas. Este regimento he o que ao presente existe na sua 
devida observancia, e observado á risca nem dá lugar a 
queixas, nem abre a porta a discordias, porque de seu 
cumprimento depende a paz de lodos. 

A substancia do que nelle se determina he: primeiro, que 
os Religiosos da Companbia, c de Santo Antonio, o por con-
seguinte todos os .Missionários de outras sagradas religiões, 
tenbão não só o governo espiritual mas lambem o temporal 
e politico das aldèas (pelos graves inconvenientes que do 
contrario se seguião); segundo, que os Missionários cindem 
de augmentar as mesmas com descimentes, e que estas não 
tenbão menos de 150 vizinhos ; terceiro, que a repartição 
dos índios se faça em duas partes, para que no tempo que 
huma tràbalba, descanse outra, c para que não baja queixas 
se matriculem os Indios, c pelo livro da matricula se repar-
ta® polo Governador, e por duas pessoas eleitas pela 
Camara, c pelo Superior que fôr da Companhia : quarto, que 
a cada hum dos Missionários se concedão 25 casaes, para 
com o producto do seu serviço poderem acudir ao bem tem-
poral e espiritual de todos os mais aldeanos. Consla-me de 
certo estar o Kxcellentissimo Governador Xavier de Men-
donça lavrando outro novo regimento em ordem a abolir e 
queimar (como elle diz) o que acabamos de referir. 

E pelo que respeita ao cativeiro dos índios, mandou ulti-
mamente Sua Magestade na lei de 2S de Abril de 1088: pri-
meiro, que se possa fazer guerra offensiva os Tapuyas 
que invadirem com armas os seus dominios ou aos seus vas-
sallos, assim Indios como Portuguezes, e também aos 
Missionários a entrada e pregação do Santo Evangelho, jul-
gando-sc por boa presa todos os que se tomarem em tão 
justa guerra; segundo, dá autoridade ao Governador para 
fazer a mesma guerra, com condição de concordarem nella 
os Prelados da Companhia e de Santo Antonio, e o Ouvidor 
geral da comarca, e não concordando, recorrerem a Sua 
Magestade ; terceiro, manda fazer entradas ao sertão com 
tropas de resgates para os que estiverem á corda para serem 
comidos, escolhendo estes o ser resgatados que mortos, ou 



para os que forem escravos dos mesmos Indios, tcndo-os 
feito em guerra justa, que precisamente lia de constar do 
seu exame, devendo-se entender em sentido disjunctivo ou 
uns v. g. ou outros, e não como affirmava, c queria se 
observasse certo ministro, notavelmente contrario a seme-
lhantes tropas, que queria se entendesse no sentido copu-
lativo, v. g. qué fossem escravos, e que estivessem a corda, 
e sem esta ultima não consentiria a dita tropa, não obstante 
a permissão real aos moradores do Pará, porque susten-
tava ipic a condição de estarem á corda era só onde se es-
tendia a concessão de Sua Magestade, que era o mesmo que 
impossibilitar-se a mercê e nunca poder avultar o numero 
dos resgates, por serem muito raros os que nestes tempos 
se achão á corda, pois estimão agora mais a conveniencia de 
os vender por escravos ao gosto de os comer rendidos; quarto, 
que nestas tropas de resgates vá cabo escolhido pelo Su-
perior da Companhia, e leve Missionário da mesma douto, 
que julgará a condição dos indios resgatados conforme o 
conhecimento dos exames ; quinto e ultimo, que o custo 
destes resgates se faça pela Fazenda Real, c os ludios resga-
tados se remettào ás Camaras para os repartirem com equi-
dade pelos moradores, que não darão por ellos mais que o 
casto que tiverem feito, para depois se restituir ao thesou-
reiro dos resgates. 

Este regimento e lei do 1088 tem sido até agora os dous 
pólos em que se tem sustentado o governo deste Estado 
pelo que respeita a Indios, aldeas e Missionários, com as 
duas modificações feitas depois no felicíssimo reinado do 
sempre grande e Fidelíssimo Sr. D. João V, de eterna me-
moria, a primeira por resolução de 13 de Abril de 1034. 
que o Governador não possa fazer guerra òffensiva sem pri-
meiro remetter o seu voto o o dos ministros da junta de 
Missões em segredo ao Conselho Ultramarino, para este dar 
a ultima decisão. A segunda, por resolução doanno de 1648, 
para o Governador não poder mandar tropas de resgates, 
sem primeiro informar com seu parecer e dos mais minis-
tros da junta, se ha ou não os índios nos sertões com as 
condições que requer a lei de 1088, para serem resga-
tados. Destas leis e regimentos ainda que breve c succinta-
mente me pareceu dar a presente noticia, por se haver de 
fallar nellas muitas vezes ncsla nossa historia, e por cuja 
observancia pugnarão sempre os nossos Padres, não que-



rendo nunca assentir, c menos concorrer para a inobser-
vancia delias, não obstante que por salvar as consciências, 
que era o principal, se expozessem firmes aos maiores tra-
balhos, experimentando destes povos os mais violentos e 
sacrilegos excessos, chegando por duas vezes os do Mara-
nhão a lançarem-nos fóra com inaudito e desusado atrevi-
mento, sem ainda perdoarem ao grande respeito e virtudes 
do grande Padre Antonio Vieira, que foi hum dos expulsos; 
e não deixou com tudo isso de mover a piedade e com-
paixão dos Clementíssimos Heis de Portugal, quando assim 
os virão tão mal tratados por aquelle povo, fazendo-os logo 
restituir a seus antigos domicilios com credito c honra dos 
Padres, e com exemplar castigo dos mais insolentes c cul-
pados em tão execranda sedição ; o que tudo reservamos 
para a segunda parte da nossa historia, que mais pela rari-
dade dos successos, que pelo insulso c humilde do eslylo 
não deixará (dando-nos Deos vida, ou não permittindo o 
contrario) de ser appetecida e vista com gosto pelos mais 
curiosos e desapaixonados leitores. 

Permillão-me agora estes por conclusão deste (por nos es-
tarem já chamando para o seguinte as acções gloriosas no 
Maranhão dos nossos fervorosos Missionários;, fazer huma 
reflexão; sobre a multiplicidade destas leis, não defirindo 
muito pela maior parte humas das outras, mostrando re-
petidas vezes os Sereníssimos Heis c seus zelosos ministros 
o ((iianto desejavão favorecer aquellos povos, sem nunca os 
poderem contentar; e o que mais he,o mesmo Padre Vieira, 
(jue elles tiverão erradamente por contrario aos seus inte-
resses, como me consta de hum authentico que tenho em 
meu poder, foi o mais empenhado em assignar os meios 
com que em boa c sã consciência se podessse acudir ao 
augmento daquelles descontentes moradores ; e pelo dito ins-
trumento se mostrão as duas diligencias, que o dito Padre 
fez ambas favoráveis aos povos, porque mandando Sua Ma-
gestade fazer huma grande junta de ministros e maiores 
letrados, assim da còrte como da universidade de Coimbra, 
lhes pedio o Padre com a maior ellicacia primeiro que tudo 
o (pie a consciência e o direito permittissem em favor dos 
povos, o consultassem a Sua Magestade; segundo, que fossem 
chamados á dita consulta os Procuradores dos mesmos 
povos, para lembrarem e requererem nella, quanto sem 
dañino de terceiro julgassem mais conveniente áquclle Es-



lado : o que prudentemente se concedeu, c ponderadas as 
razões, e ludo o que podião pennitlir as leis da justiça, se 
lavrou a lei de 1655, em que se permilliáo os resgates, e 
com esta chave se abrião as porias do sertão aos moradores 
do Maranhão e Párá, cuja entrada foi sempre deites for-
çosamente appetecida, e comtudo ainda descontentes c ainda 
queixosos do bom Padre Antonio Vieira e mais Religiosos 
da Companhia. 

Sendo pois, como reflectíamos, da mesma substancia as 
leis, sendo tão justas c conformes á razão e equidade, e o 
que mais he a respectiva conveniência dos mesmos povos, 
para que se renoyavão e multiplica vão, e porque havia então 
lanías alterações e motins populares na sua execução ? Rous 
motivos, ao que parece, e conforme a minha fraca inlelli-
gencia, pela experiencia que tenho de 32 anuos do listado* 
descubro em tão raras como repelidas iiiclainorpboses. O 
primeiro, a receiosa inacção do governo, c falia total de 
desinteresse no Governador cm buscar os meios proporcio-
nados a fazè-las executar. 0 segundo, a falta de forças, para 
segura c prudentemente as conservar na sua devida obser-
vancia. E senão digão-me os que de ordinario se prezão de 
mais discursivos. 

Se hum Governador, depois de lograda com excessivo tra-
balho a diligencia do seu requerimento allegando serviços, e 
não perdoando a gastos, vai áquelle Estado a desfrutar os 
devidos emolumentos da sua patente, e entre os limites de 
huma escrupulosa conducta, busca por todos os modos acudir 
aos empenhos da sua casa, e aos precisos gastos da sua fa-
milia, como ha dc ter valor para se embaraçar em negocio, 
dc que não ha dc tirar outro lucro, que o desasocego da 
pessoa, o pouco respeito do cargo, e por ultimo c a melhor 
livrar, o ser rendido intempestivamente por pouco pru-
dente, pouco destro c cobarde, e por não saber reprimir 
huma alteração do povo, e hum fogo, que com hum púcaro 
de agua, como cuidão os zelosos (porém sem a mais leve 
experiencia), se podia apagar c aquietar ainda no maior fervor, 
por ser de ordinario o vulgo que ao primeiro estalo do 
açoute, como animal desbocado, teme e se reprime, c se 
deixa guiar pelo beneficio das rédeas de quem o meneia c 
governa ? 

Assim parece, mas não he assim na verdade, porque para 
moderar o mesmo povo alterado são necessárias poderosas 
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forras nos braços de quem governe a bride, e quando esla se 
morde pelo bruto, muito maiores ainda para que ca vallo e 
cavalleiro não caião ambos no precipicio. En me explico, 
liemellidas aquellas leis do Estado, era preciso darem-se á 
execução pelo Governador, que precisamente havia de casti-
gar aos transgressores delias, que descontentes pelas não ve-
rem dictadas pela sua ambição e com limitações condicionaos 
que Ibes atavão as mãos á injustiça, desprezarão as ordens 
e impediáo o exercício das mesmas, e isto logo ao principio 
da sua primeira publicação: mas que fariào nesle caso os 
actuaos Governadores, que já suppomos zelosos, desinleres-
sados e resolvidos a dar a vida no serviço de sen Iíei? Usa-
rião da força para reprimir a força dos povos?! Mas com que 
forças? Com as do presidio? Não, porcerto: porque os não 
supponho tão pouco práticos que não saibão medir as forças 
do cargo com que se achão, e que não passão de tres ou 
quatro companhias, com as do povo, que a maneira de rio 
caudaloso cresce e parece querer inundar as maiores cam-
panhas. 

O que posto e melhor ponderado pelas regras da pruden-
cia, temendo a incerteza dos acasos e a inconstancia dos 
povos, para quem a força sem meios era o mesmo que es-
pada sem ponta e arvore sem tronco, maisapla, por secca, a 
acender o fogo que attender ás leis da sujeição: que havião 
de fazer os Excellentissimos Governadores, senão accorn-
modarem-se ás atlendiveis necessidades do tempo, á quieta-
ção dos povos e conservação do Estado, não querendo cada 
bum ser o primeiro a quem a posteridade o mostrasse com 
o dedo, como o autor da mais deplorável ruina? 

Eu dissera, c o que parece devião então fazer, era o mes-
mo que depois fez bum dc seus mais bem afortunados suc-
cessores, que nunca se poderá queixar dc olhar para elle 
com máos olhos, aquella deidade fabulosa. 

Pedir primeiro soldados, não por companhias, mas por 
regimentos, para tentear melhor humas com oulras forças, 
para se fazer respeitado o nome do Soberano, e para se as-
segurarem na prompla obediencia de tão luzidos cabos e 
ofliciaes fidelíssimos ás ordens de seu General, cujo nome ao 
som dc tantas e militares caixas he ouvido c soa por lodo 
o Estado com respeito, com temor, e sem o mais mínimo mo-
vimento de rebellião, como tantas vezes no século passado, 
com menos causa e muito menores motivos se experimenta-
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va: mas vejo me respondem os cireumspectos Governadores, 
mie nial podião esperan soldados da còrle, ipie nem ainda 
esperavão o soldo dos (pie eslavào na terra, sem mais farda 
nem pagamento que o distribuido pordiversas parcelase re-
cebidos dos Almoxarifes em nuns poucos trastes, que ape-
nas usados, quando rompidos, que era a moeda corrente 
daquelles tempos, com que se pagava a infantaria. 

Pelo que seria o mesmo pedir soldados que conciliar des-
a(Tectos pelos tribunaes, cujos ministros julgariào talvez por 
vaidosa e menos sincera a supplica, á vista dos grandes gas-
tos que precisamente se havião seguir á Real Fazenda. 

He tão certa c genuina esta resposta, como foi sempre 
certo, que por falta de milicias, que contivessem e refreas-
sem os povos, senão poderão pôr nunca em sua devida exe-
cução as leis, como no tempo em que isto escrevemos e 
que vemos correré discorrer por esta cidade dons luzidos 
regimentos limpamente fardados e pagos com maior soldo, 
a que os rea es cofres que conduzem algumas vezes a frota 
satisfazem á risca os soldos sem haver queixosos: porque 
não repara em gastos a real grandeza do Fidelíssimo So-
berano. 

Esta a meu fraco entendera razão (salvo o juízo dos que 
melhor discorrem) de se concluírem neste Eslado os mais 
difficeis negocios e as mais arduas difficuldades, que annos 
anteriores se julgarião pela mesma experiencia invencíveis ; 
pois a tão bem ideados e proporcionados meios parecia im-
possível não corresponderem os desejados íins, da mesma 
sorte que se premeditarão, e se virão por ultimo socegada-
mente concluidos, fazendo o mesmo respeito das armas pa-
recer natural o que já se executava sem violencia, e se 
abraçava sem réplica. 

Esta a fatal mudança- dos tempos, que quanto mais se 
applicavào os ministros a conciliar as leis ás conveniencias 
dos povos, nunca poderão, porque a lei dos resgates lhes 
limitava os casos e reprimia as ousadias, e em vez de agra-
decerem a liberdade e clemencia de seus piíssimos Monar-
chas, culpavão a escassez com que se lhes concedião os ca-
tiveiros, por lhes parecerem muito limitadas as concessões 
que só podião estender até onde se podessem vadear com 
váo seguro os fundos da justiça. 

Estimavão a lei, não pelo que mandava, mas pelo que 
permittia, porque huma vez levantada a bandeira de resga-
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les, já podião militar nella as injustiças dos cativeiros, e á 
sua sombra tocar a recolher, não entre os limites da razão, 
antes pelo contrario a recolher Índios e mais Índios, por 
não dizer roubos e mais roubos, como ouvi gaitar a muitos, 
pondo, como dizião, toda a importancia dos seus resgates 
no provimento das muitas cordas; c sendo tão raros os que 
se achavão á corda para os comerem nas mãos dos barba -
ros, erãoem grande numero os que se achavão á corda Das 
mãos dos Proluguczes para os venderem. 

Oh ! e quanto darião elles agora por observar oque as leis 
então lhes prohibião, que talvez ainda boje lograssem a real 
mercê, se se não ouvissem tantas desordens, e não conti-
nuassem ainda as mesmas ousadias, que forão a causa do se 
fechar de todo a porta principal de seus interesses, e não 
os tristes Padres da Companhia, que dc culpados na promul-
gação da nova lei não tem mais que o que falsamente lhes 
impõem os mal alTectos, querendo-os fazer odiosos no sin-
cero conceito de tantos bons, que sem paixão nem suspeita 
poderão a boca cheia alíirmar que os Religiosos da Compa-
nhia sempre ensinarão, c sempre defenderão a mesma fé, e 
a mesma doutrina. Sempre reprovárão os cativeiros injustos 
e os que se não fundavão em justo e seguro titulo: mas nun-
ca negarão, que os feitos em boa guerra, e com autoridade 
do Principe, erão legítimos e verdadeiros escravos; que os 
feitos em tropa, conforme a mente e intelligencia da lei, e 
nos casos apontados e substanciados nella, erão verdadeiros 
e legítimos escravos, pois havemos de suppor como certo, 
que nem o Piíssimo Rei, nem os sapienlissimos ministros 
de seu conselho havião mandar se fizessem guerras injustas 
aos Índios, nem tão pouco se resgatassem Índios a quem as 
leis do direito não dessem por escravos; pelo que, ou fossem 
as tropas de guerra ou de resgates, verificadas nos Indios 
as condições e mais requisitos das reaes ordens, e fielmente 
executadas as obrigações de seus ministros, assim da junta 
de Missões como a das tropas, principalmente o cabo e Mis-
sionário delias, no tal caso e supposição que muitas vezes 
succede (ainda que algumas vezes se faça o contrario), íicavâo 
os taes Índios sendo legítimos e verdadeiros escravos, e sem 
escrúpulo os que com tão bom titulo os possuíssem. 

Isto o que sempre disserão, isto o que dizem, e isto da-
qui por dianto não dirão já os Padres da Companhia por não 
encontrarem o mínimo ápice da justíssima e clementíssima 



lei do Fidelíssimo Rei e Senhor nosso, o Senhor D. José 1. 
digno por ella de eterna memoria. 

Fechemos o livro com o resto da reflexão. Até agora cati-
veiros e mais cativeiros, e este mais foi o que fez mal aos 
moradores do Estado. 

Agora porém liberdade e mais liberdade, c este mais re-
ceio faça lambem muito mal aos índios da Ierra, c sejão ne-
cessárias as mesmas providencias para os cohibir, que forão 
applicadas para os moradores os largarem. 

Até agora cativeiros e depois de publicada e executada a 
lei, os vemos livres, e tão livres os que se prezão do mais 
ladinos, que já o servir por paga lhes causa fastio, as justas 
reprehensões de seus amos, tedio, e bum muito leve cas-
tigo pelo seu ensino, huma total deserção da casa onde re-
ceberão a creação, c forão creados com o maior mimo, ou 
já nos braços dc seus antigos senhores, ou já nos regaços 
de suas amorosas senhoras, não sendo menor a desgraça dos 
moradores, que a liberdade dos forros, que a tanto chega, 
que passa ao atrevimento de se queixarem dos desampara-
dos e offendidos amos ; e a desgraça maior he a que estes 
de ordinario experimcnlão, que elles são os esbulhados e 
aquelles os allendidos, muito mais quando os aggravos são 
feitos pelo outro sexo porque não falta quem se compadeça, 
quem faça a petição, e quem patrocine o requerimento, e 
bem joeirado todo este procedimento, não sabe mais que 
zizania, joio, e ervilhaca que hc o mesmo que discordia, 
injustiça e sensualidade. — Medio lulissimus ibis. — Nem 
tanto cativeiro que padeção os índios, nem tanta liberdade 
que padeção os moradores. 
. He tão essencial a esta miserável gente o serem ingratos, 
preguiçosos, c dados á ebriedade e luxuria, que basta terem 
o sangue da terra para- reinarem, como lá dizem, como 
mulatos do Alemtejo. Eu pela experiencia que tenho do 
Estado julgo que assim elles como ellas necessilão de tutor, 
pessoa virtuosa, por serem tão miseráveis que tirar-lhes 
este, he o mesmo que deixa-los viver á lei da natureza. 

Mas sejão os mesmos amos e amas os tutores e tutoras, 
quando não, viverão ociosos, e por conseguinte entregues a 
vicios; e por ultimo insolentes c rebeldes, e seguir-se-ha 
a ruina do Estado, se lhes não forem á mão, e os não conti-
verem com o castigo dentro das leis da caridade, por serem 
de tal compleição que o muito mimo he para elles o maior 



veneno, e algum castigo o melhor remedio para evitar 
desordens c consolar descontentes. 

Obrignem-se, assim a Indios como Indias, a servir aos 
derrotados moradores, que para isso lhes pagão, e não para 
andarem vadios: sustentem os ministros a autoridade dos 
amos, informando-se primeiro da realidade dos fados, para 
obrarem pelas seguras regras da justiça, e não pelas viciosas 
da paixão e appetite dos empenhados, desterrando da sua pre-
sença a tantos padrinhos, e mandando assentar a palmatoria 
nas afilhadas, cujas almas com as dos que as governão irão 
sem remissão perdidas, c o Estado; e se não houver em 
lodos huma total reforma, irá de dia em dia caminhando 
sempre á sua ultima decadencia, e os moradores á sua 
maior ruina, e a gentinha da terra aos efleitos inseparáveis 
da sua natural inconstancia. Queira ou permitía Deos, que 
me engane, e que todos gozem de huma paz inviolável para 
o futuro. 





LIVRO V. 

DE OUTRAS ACÇÕES DOS NOSSOS MISSIONÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO, 
E DAS DO GRANDE PADRE ANTONIO VIEIRA ATÉ. A SUA PARTIDA 

PARA O PARA'. 

CAPITULO I. 

CHEGÃO A CAPITAL DO MARANHÃO MAIS OBREIROS DA COM-

PANHIA DA PROVINCIA DO BRAZIL, E DO QUE O PADRE 

VIEIRA OBROU EM SERVIÇO DE DEOS E EEM DAS ALMAS. 

No livro passado referimos algumas acções de virtude, 
assim do Padre Vieira, como de seus fervorosos subditos com 
a sua feliz chegada ao Maranhão na entrada do anno de 
53, em que também entrarão a trabalhar na seára com 
certas esperanças da colheita; e no presente livro, por não 
cortar o fio á historia com as do Pará, e não adiantarmos 
os annos, iremos continuando no Maranhão seus gloriosos 
serviços por todo o anno de 53 até a ultima partida, que 
aquelle grande heróe, e abrazado espirito na reducção dos 
índios ha de fazer para o Pará, com a mira posta nas muitas 
nações, que bebem e se crião com as aguas do famoso rio 
das Amazonas; em que pretende empregar os fervores de seu 
apostólico zelo e repartir as influencias de seu feliz governo, 
cujo primeiro emprego por agora foi cuidar do ensino da 
mocidade, mandando continuar com maior fervor a classe 
de latim para os estudantes, e uma boa e grande escola para 
os meninos, porque com as letras se podessem também in-
troduzir na mais tenra idade as virtudes, por serem estas o 
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fim ultimo dos louváveis e proveitosos ministerios da nossa 
mínima Companhia de Jesus; sendo tão grande o contenta-
mento dos moradores, que uns aos outros se davão publi-
camente os parabéns vendo desterrada pela diligencia dos 
mestres da Companhia a ignorancia da terra perpetuada até 
ali na inculta c mal empregada índole de seus filhos; que 
notavelmente se adianlavão umas vezes tristes com a repre-
hensão e castigo, porém as mais das vezes alegres com a 
remunerarão dos premios, que não faltavào á vista do me-
recimento, sendo um dos principaes empregos, para que 
tinha cooperado, com mão larga, a actividade, e provida di-
ligencia do Padre Vieira, como quem sabia a infallibilidade 
do proloquio, — à teneris constiescerc rnulluin esl—; e da-
quellas plantas bem cultivadas se podião esperar para ao 
diante novos e bem sazonados fructos, que o mesmo Supe-
rior queria se devessem ao cultivo e cuidados dos jardi-
neiros da Companhia. 

Estabelecida em melhor fórma a classe e escola, cuidou 
da assistência dos enfermos e vigilancia com os moribundos, 
não se esquecendo do desamparo dos miseráveis presos; 
tudo pelas regras, e conforme a direcção e lim do nosso 
louvável instituto; e para que tudo se executasse com os 
auxilios divinos, recommendava a todos a reza ou canto do 
Santíssimo Rosario da Mãi de Déos, e que todos, assim 
Portuguezes, como Índios assistissem ás doutrinas estabe-
lecidas na nossa e na Igreja Matriz. Já os sermões e costu-
mada energia do Padre Vieira ião colhendo no confessionário, 
o que primeiro semeára do pulpito, porque embora não fal-
tassem pedras e espinhos, em que muitas vezes cabia, e bem 
ao caso a semente, para abrandar as primeiras, bastava a 
graça, para desmontar as segundas não faltava a industria, 
emquanto se não topava- com a boa terra, que essa som 
muito trabalho promettia logo c offerecia o fructo pelo tra-
balho. Já a frequência dos Sacramentos era ordinaria, a re-
forma dos costumes a mais exemplar, a restituição da liber-
dade dos Índios a mais seguida, e a mais praticada ; não 
sendo necessárias as extorsões da violencia, quando para a 
execução sobejavão os meios da suavidade c brandura. 

Dava o Superior por bem empregado o trabalho da pré-
dica pelo muito que interessava na pesca pela importancia 
dos lanços; e só se doia dos subditos, vendo-os tão fatigados 
por falta de companheiros, que lhes ajudassem a puchar as 



redes, que parece se querião romper pela multidão dos 
peixes que a prendião. Mas deste cuidado os tirou logo a 
Altíssima Providencia do Senhor, que como a vinha era toda 
sua, tinha cuidado de enviar mais obreiros para o trabalho 
delia. Erão estes cinco fervorosos sugeitos, que o Padre Pro-
vincial do Bpazil Francisco Gonçalves mandava de soccorro 
a seu grande amigo e subdito o Padre Antonio Vieira : visto que 
por nomeação sua era elle agora Superior de toda a Missão, su-
jeita naquelle tempo aquella edilicativa, e sempre gloriosa 
e respeitável Provincia. 

Era o primeiro e Superior dos mais o Padre Manoel Nunes, 
professo de quatro votos, varão acreditado em virtude e le-
tras; o Padre Antonio Ribeiro, insigne lingua; o Irmão 
Theologo Rafael Cardoso, o Irmão Humanista Bento Alvares, 
e o Irmão Coadjuctor temporal João Fernandes. 

Entrou esta pequena recruta pela bahia de S. José, que 
fica a léste do Maranhão, e saltando aonde cbamão Riba-mar, 
com a invocação daquelle puríssimo Palriarcha, vierão 
buscando a cidade, abreviando e segurando a sua viagem 
por terra. Deliverão-se no caminho em duas aldeias de 
Índios, nas quaes o Padre Ribeiro prégou na liugua do 
Braz.il, em que era perito, com tanta valentia e fervor de es-
pirito, que foi preciso deterem-se alguns dias para ouvirem 
de confissão aos índios e índias, que quasi todos se confes-
sarão e commungárão, com notável consolação dos novos 
hospedes, que quando assim fructificavão de caminho, que 
farião de assento. Chegarão finalmente á cidade, aonde na 
nossa casa da Virgem Senhora da Luz forão recebidos nos 
braços do Padre Antonio Vieira com inexplicável alegria, 
assim delle, como dos mais Padres, de quem forão tratados 
com mimo de Irmãos e agasalhados com caridade religiosa. 

Com este pequeno soccorro, e vindo a tão bom tempo, já 
o Superior da Missão podia repartir com as partes, que por 
então julgava mais necessitadas de operarios. Não se es-
queceu do Pará, que reservamos para seu lugar, por não 
cortarmos o fio ao que vamos dizendo, e querermos remalar 
os successos do presente anno de 53, com o muito que 
obrárão o Padre Vieira e seus subditos; estes nas visitas das 
aldeias e algumas entradas ao sertão, aquelle, dentro na 
cidade e seus contornos, que ainda parecia pequena messe 
á vista de tão fervoroso e esforçado espirito. Como capitão, 
a quem as experiencias na espiritual conquista tinhão acre-
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(litado a eleição do cargo, que servia, foi distribuindo os 
postos e assignando os lugares a tão valorosos combatentes. 
Nomeou por embaixadores aos índios Goajajáras aos dous 
Padres Francisco Velloso, e .losé Soares, pelos quaes man-
dava annunciar aquella nação a publicação do Evangelho no 
rio Binaré, aonde vivião distantes sessenta leguas da ilha do 
Maranhão. Aos Padres Antonio, e Thomé Ribeiro com o Irmão 
Rento Alvares, que visitassem as aldeias da Ilha, andando e 
discorrendo de umas a outras em um continuo gyro, tudo a 
pé; por se fazerem mais especiosos os passos, que como os 
de seu Superior evangelisavão a paz e bens da vida eterna. 
Na casa ficava o Padre Vieira com o Padre Manoel de Lima 
e os Irmãos Rafael Cardoso, Antonio Soares, Simão Luiz, e 
João Fernandes, os primeiros para a classe de latim e escola, 
os outros dous para o exercício e ministerio domestico. 

Dispostos assim os sugeitos desta nova e assas compen-
diosa, e principiante provincia, entrou cada um a cumprir 
com as obrigações do seu laborioso apostolado. O Padre Viei-
ra como primeiro, e Superior dos mais, cuidou em ser o 
primeiro no exemplo, no zelo das almas, e edificação dos 
próximos. « Resolvemos com o parecer dos Padres (são pa-
lavras suas, como costumo) que até a partida dos navios 
para o Reino deste anno de cincoenta e tres, ficasse eu na 
cidade cuidando no cathecismo dos índios, e examinando 
os baptismos por estarem muitos inválidos, para o que fui se-
guindo o rol do Parodio por não ficar algum de fóra. Nisto 
se faz um grande serviço aDeos particularmente nos índios; 
porque a necessidade espiritual extrema, em que vive esta 
miserável gente, difficultosamente se pôde conceber. Muitos 
delles estão ainda pagãos, e assim vivem, e morrem na casa 
dos Portuguezes; e quando os reprehendemos desta impie-
dade, escusào-se com dizerem, que não tinbão Padres da 
Companhia que os baptisassem (como se só estes o po-
dessem fazer: ó Déos, e que miseria, mas ó gloria da Com-
panhia 1); muitos achei baptisados, que verdadeiramente o 
não erão; porque lhes derão o baptismo sem nenhuma ins-
trucção, nem fazerem conceito do que recebião. Dos mys-

' terios da fé, raros erão os que sabião alguma cousa, ou ra-
ríssimos os que sabião o que era necessário para se sal-
varem. Achei velhos de sessenta e mais annos , que nunca 
se confessarão, e os que o íizerão algumas vezes, pergun-
tados quando, respondião, que com o Padre Luiz Figueira, 



que, por boas contas havia mais de dezesete annos tinha 
sabido desta cidade. 

« Desterrei o abuso geral muito introduzido de não dar a 
communbão aos índios, nem na hora da morte; o qual es-
tava aqui estabelecido como lei, c quasi o mesmo se pra-
ticava como uso do sacramento da F.xtrema-uncção. Os índios 
menos mal instruidos, erão os que assistião nas aldeias, 
que antes Unhão sido frequentadas dos nossos Padres 
antigos; ainda que também nellas estava quasi perdido o uso 
dos Sacramentos por falta dc (piem lh os administrasse De 
sorte que achei a maior parte dos índios, que vivem entre 
os Portuguezes, como se então acabarão de descer do 
sertão, e com alguns vicios demais, que se lhes pegarão dos 
mesmos Portuguezes. » Assim fallava, c assim referia este 
apostólico varão, segundo o que achava e apalpava com as 
mãos, que a não serem tão fieis na escripta, se farião impossí-
veis de credito suas narrações. Não podia deixar de penetrar 
no mais vivo da alma o que encontrava seu zelo em tão santo 
exercício, que não podia deixar de ser de grande agrado de 
Deos, sendo todo o proveito das almas; que não interessa-
vão menos na sua industriosa caridade, como o único reme-
dio da salvação eterna, o que não podia deixar de communi-
car ao operario grandes júbilos, assim como aos afilhados 
grandes bênçãos. 

Nesta mata brava, ou neste sertão e cidade entrara o 
Padre Vieira com tal fervor e zelo na sua cultura, que em 
poucos mezes se via no .Maranhão mudada toda a scena. 
Com os mesmos cathecismos que formara, uns maiores, 
outros mais breves, e outros brevíssimos, instruía a muitos 
que por mais hábeis, passavâo de discípulos a sufficientes 
mestres, communicando-sc a todos em breve tempo a pu-
reza das aguas da santa doutrina, de que todos abundante-
mente bebião a sua maior felicidade. Estes os fructos, que 
então avultavão, e os trabalhos que com tanto lucro rendião; 
porque abandonados os do sertão, só se attendia para 
o fructo das almas; tendo dado em droga a espiritual con-
quista, por darem nas drogas do sertão a temporal e espiri-
tual milícia. 

O maior trabalho deste bom Padre era o do confessio-
nário, aonde já práticos na sua obrigação acudião a satis-
fazer o annual preceito sendo-lhe preciso, e ao Padre 
Manoel de Lima, gastar com o dia grande parte da noite, 
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para que so não recolhesse penitente, a quem a sua cari-
dade não acudisse com o mesmo remedio que buscava. 
Assim cavava, e assim replantava elle aquella quasi assolada 
vinha do Senhor com não pouco suor do seu rosto, e de 
seu inseparável companheiro o Padre Lima, communicando 
forças e renovando alentos a bondade infinita do Senhor 
delia, que não deixa de se agradar do trabalho, vendo o 
desejado fructo da colheita; e porque este na hora da 
morte era o principal clícilo, e ultimo complemento de toda 
a safra, e fnietos da vida, nella com maior assistência 
lhe segurava os fructos da eterna. Ouçamos das vozes desta 
afinada cithara o progresso, e augmento de tão gloriosos 
trabalhos. 

« Com os Portuguezes (diz Vieira tocando com a penna 
as cordas, de que com maior naturalidade, que a nossa, 
se forma a harmoniosa narrativa das suas cartas) posso allir-
mar a Vossa Reverencia se não tem trabalhado menos, que 
com os índios; nos sermões dentro c fóra da casa; nas dou-
trinas dc todos os dias; no exemplo da Senhora, e praticas 
do sabbado; nos jubileos das festas principaes, na visita dos 
presos e enfermos, na devoção e ensino dos estudantes, 
assim no estudo de latim, como na escola dc ler c escrevei-, 
e geralmente nos ministerios próprios do nosso instituto 
nunca se tem faltado, sem embargo de sermos tão poucos, 
e carregar muitas vezes grande parte destas oceupações 
sobre um só até dous. Mas dá-nos Déos e acerescenta-nos 
as forças de maneira, que, até eu que sou o mais fraco de 
lodos, posso aílirmar que não estou ocioso. Ao trabalho 
corresponde o fructo que se colhe, o se este não fosse tão 
sagrado, nem a terra tão pequena, se poderião dizer gran-
des fructos c effeitos da graça e misericordia Divina. Só 
referirei por muito publico o caso seguinte: 

«Estaváo'differentes neste Estado as duas maiores cabeças 
delle; uma do de guerra, outra do de justiça e fazenda. 
Começou o desgosto em materias de jurisdicção, Unhão pas-
sado ás das cortezias, e estavão já papeis escriptos e assigna-
dos para chegarem a outras materias mais pesadas. Acudirão 
ao rebate dous Padres nossos que tinhão amizade com ambos, 
e posto que uma das partes estava mais rija, alíim cederão 
ambos, e pozerão o negocio nas mãos dos Padres. Compõz-sc 
tudo de maneira, que ambas as pessoas o jurisdicções ficárão 
na sua antiga correspondencia, e cessárão os escândalos e 
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inconvenientes, que semelhantes desuuiões eoslumão causar 
na repnhil ca. » 

Não cabia o espirito de um tão grande homem (pois em 
huía a materia se mostrou grande;, no pequeno recinto da 
cidade dé S. Luiz, que linha tomado por sua couta; e 
porque desta distavão as aldeias da Ilha, umas quatro, o 
outras cinco leguas, não podendo os Padres, que as visita-
vão, acudir a todas com a promptidão, que requeria a ne-
cessidade dos enfermos, passou ordem aos neophitos, que 
todas as vezes que algum adoecesse, o viessem chamar logo 
á cidade, como fazião; e era para ver e admirar, o como a 
qualquer hora do dia ou da noite', se punha a pé um corpo 
pesado, a quem os annos e os trabalhos Unhão diminuido 
em parte as forças, e sem mais arrimo, que de um tosco 
bordão, corria, como anjo veloz a acudir ao seu doente, con-
fessando-o e dando-lhe o Santíssimo Viatico, e ajustando 
aos da alma os remedios do corpo, com tão conhecida cari-
dade, que cada vez mais se entranhava nos corações de todos, 
nomeando-o universalmente com o amoroso titulo de Pai 
dos índios, brilhando mais a virtude deste varão apostólico 
nos pobres tugurios, c vis choupanas destes miseráveis, que 
em outros tempos nas casas dos fidalgos, e palacios dos 
reis. E era raro o que morria sem o Padre Vieira á cahe-
ccira, sem reparar nas difiiculdades, que se oITerecião, já, 
na passagem dos rios, já no sombrio dos matos com o es-
curo da noite, e o que mais he, sem caminho, sem guia, e 
sem mais .auxilio, que o divino, com o qual vencia até a 
mesma difficuldade, para que nem o cathecumeno ficasse sem 
baptismo, nem o baptisado sem os sacramentos daquejla 
ultima hora. 

Por este cuidado do bem espiritual dc tal sorte exercia 
suas funcções, que o não fazia esquecer do temporal soccorro 
dos necessitados. Sentia o costume de não pedirem os pobres 
daquelle Estado de porta em porta, como se pratica nas ci-
dades; como também, e muito menos nas portarias religio-
sas, que o fazem para melhor os soccorrer com a ordinaria 
esmola: mas para que nem a introducçào do abuso nem o 
rubor da pobreza o podessem defraudar do merecimento de 
huma obra tanto do agrado de Ileos, pedio ao Parodio huma 
lista dos mais necessitados, aos quaes sempre acudia a sua 
vigilancia, senão pelas de maior quantia, sempre porém pelas 
leis da mais subida caridade, não se descuidando de os con-
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vidar para o remedio da alma nas confissões, depois de estar 
já soccorrido nas necessidades do corpo; e para que aquella 
podesse abranger a todos, e tivessem algum abrigo nas suas 
doenças os pobres, influio com a efficacia de seus sermões 
liuma tal misericordia nos Irmãos desta santa Casa, que todos 
a huma offerecèrão logo grossas esmolas para a fundação de 
hum hospital. Mas succedeu a esta obra, o que ordinaria-
mente succede a outras, quando os que a ideárão não po-
dem continuar na sua devida execução; porque mudados 
com a nova mesa os Irmãos, mudárão-se também as von-
tades, e ficou suspenso por então este monumento da pie-
dade christã. Estas, e outras mais difflculdades se vencerão 
depois, quando das mãos dos homens passou a obra para 
as de Deos pelo motivo, que refere o mesmo Padre Vieira, 
querendo o mesmo Senhor satisfazer os desejos do seu servo, 
pelo muito que este trabalhava pela sua maior gloria em 
beneficio dos próximos. 

«Querendo (assim diz na sua carta ao Padre Provincial do 
Brazil) estes novos Irmãos da mesa da Misericordia, que lhe 
fizéssemos alguns sermões, e que os remediássemos pelo seu 
dinheiro com o provimento para as missas da Santa Casa, 
por haver já muitos mezes faltavão os navios: veio o Procu-
rador, e mais Irmãos a conseguir o pedido, menos o aceitar-
mos o preço, mas pelo bom despacho da sua petição sem-
pre lhes mettemos em condição, nos havião também despa-
char a nossa. Promettèrão que sim, e declarando eu que a 
nossa era, que suas mercês fizessem a obra do hospital, to-
dos vierão nisso, e o agradecerão muito. Quizerão assignar 
dia, em que se havia tratar da obra, mas nós não consenti-
mos, senão que fosse logo, e sahindo com o mesmo Procu-
rador e Irmãos fomos ao sitio da Misericordia, traçou-se o 
hospital, e se entregou a obra aos olfieiaes, que havião cor-
rer com o edifício, dando-se-lhes a gente de serviço neces-
sária para elle. Tudo isto se fez naquellamanhãa, e no dia 
seguinte, e por principio se começou a enfermaria de doze 
camas, que já está feita. A primeira cama foi logo da nossa 
casa para a do Thesoureiro muito limpa e concertada; por-
que houve um religioso que quiz dar a sua para os pobres, 
e elle dormir dahi por diante em uma taboa. lie esta obra de 
grande serviço de Deos, e será de grande allivio e remedio, 
principalmente para os muitos roubados, que aqui chegão da 
costa de Pernambuco; porque ainda que a gente da terra, 
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como costuma, os soccorre, e sustenta a lodos com grande 
caridade, e as pessoas nobres e de posto com maior gran-
deza ; comtudo, como vem muitas vezes alguns feridos, e 
outros doentes, que lhes não basta só o sustento para pode-
rem convalescer e viver, sempre estes no hospital terão 
melhor commodidade para serem curados, e melhor tratados 
nassuas doenças.» Este hospital, que por então foi degrande 
abrigo aos pobres, veio depois a experimentar as incons-
tancias do tempo, que tudo acaba. 

Quando encontro com muitas e agradáveis memorias deste 
insigne varão, lendo em suas cartas a fiel conta, que era 
obrigado a dar a seu Superior maior, e se nos communi-
cárào do cartório do Collegio da Bahia, pelo que toca ao 
augmento espiritual e temporal da nossa gloriosa missão do 
Maranhão, que bem se pode chamar tal, por contar entre 
seus varões ¡Ilustres um tão grande, como o grande e sempre 
grande Padre Antonio Vieira; me succede o mesmo, que 
quando leio em seus sermões as raras e inimitáveis valen-
tias de seu elevado e subtil engenho, offerecendo-se-me logo, 
como questão problemática, se brilharão mais nelle os ta-
lentos do pulpito, em que foi Principe, como o mundo con-
fessa, se as preciosas virtudes da alma, em que foi eminente, 
como vai publicando a nossa Historia; e assento comigo sem 
a menor violencia de meu limitado discurso, embora que 
repita o que já em outro tempo disse com melhor penna o 
doulissimo Padre Gaspar Ribeiro, como escreve o erudito 
Padre André de Barros, na vida daquelle seu famoso heróe. 
Assim diz fallando de suas virtudes — Se o mundo as visse 
no pulpito sem sobrepeliz seria de opinião, que concebi e 
ainda conservo, persuadido, que entre tantos talentos natá-
raes e de espirito, o menor no Padre Vieira era o de pre-
gador.— Meção agora lá os devotos de Vieira as grandezas 
daquelle principado na prédica, com as eminencias deste es-
pirito que vemos resplandecer na America entre os exercí-
cios da caridade, assim como já tinha luzido o talento na 
Europa entre os innumeraveis applausos da prédica. O' 
varão esclarecido e em tudo admirável! a quem o zelo da 
salvação das almas (virtude nelle a mais dislincta), fez trocar 
os mimos e applausos da côrte, pelos trabalhos e suores da 
Missão, acudindo ao bem^de tantos miseráveis e soccorrendo 
as miserias de tantos necessitados até ficar sem a própria 
cama de que usava, pela largar ao [pobre, que de justiça a 
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pedia; que ainda que a sua humildade nos escondesse na 
carta, como o recommendava a modestia, a narração de 
outros escriptos nos derão a conhecer o autor da obra por 
todos os títulos de misericordia. 

Não costumava o fogo daquelle peito dizer basta; porque 
todo o pasto era ainda pouco para a voracidade de suas 
chammas. O ardente espirito do Padre Vieira, como já vimos, 
não se contentava ainda com o muito que tinha feito; porque 
ainda se não tinha empregado no que mais que tudo dese-
java, que era entrar em pessoa na espiritual conquista do 
rio Ilapucurú, em cujo dislricto se dizia estar a nação dos 
Barbados, de quem tantas cousas se disiâo, não sendo menor 
o que delles se contava, de terem barbas, como os Europeos, 
contra a natureza ordinaria dos índios; por se dizer pro-
cedião daquelles que logo nos primeiros descobrimentos 
naufragárão na barra do Maranhão, como já tocámos na en-
trada desta nossa Historia; de serem mais políticos no trato, 
e que pela sua distincção e valor erão arbitros absolutos das 
nações confinantes daquelle sertão; e finalmente disião terem 
em suas povoações algumas cruzes, que davão a entender 
tiverão em outro tempo algum conhecimento de nossa Fé; 
e este accrescentavão (mas todo o referido por tradição) que 
não podia ser de outros, que dos primeiros que intentarão 
povoar o Maranhão no anno de 1535. 

Estas noticias, posto que não o asseguravâo a tradição, 
por não haver testemunha de vista em que se fundar, não 
deixavão com tudo de avivar o desejo do bom Padre Vieira 
para entrar no descobrimento destes Índios, com o ultimado 
fim de os regenerar a lodos nas salutíferas aguas do Santo 
Baptismo. Participou os seus intentos ao Capitão-mór Go-
vernador Ballbazar de Souza Pereira, propondo-lhe as con-
veniencias de um e outro fôro, que não podião deixar de 
trazer comsigo algum proveito aos moradores daquella sua 
Capitania. Approvou elle os intentos e assentárão ambos, 
que se fizesse a entrada pelo S. João do anno em que 
vamos de 53, por ser o mais próprio de semelhantes en-
tradas. Feito o assento em 27 de Fevereiro, tratárão por 
ultimo se fossem arrumando as cousas mais precisas para 
o bom logro da viagem, e como as occasiões em que ume outro 
se encontravão erão muitas, também erão muitas as em que 
o Padre lhe lembrava o ajuste; para que o descuido não 
mallograsse depois o desejado effeito da entrada. Repetidas 
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erão as lembranças, que o fervoroso missionário lhe fazia; 
porém a todas ellas (São palavras suas) me respondia o Ca-
pitão-mòr — que tudo ia prevenindo. « Comtudo os Padres 
que andavão pelas aldeias, e viãoasoccupaçõesem queestavão 
divertidos os In lios, que havião ir comigo aquella entrada, 
me avisarão por vezes, que entendião que ella se não havia 
de fazer, e que o Capitão-mór nos não tratava verdade. 
Fuudárão-se (e bem) em que os índios para poderem ir, 
devião ter feito primeiro as suas roças, e que o Capitão-mór 
no tempo que elles as havião de fazer os trazia oceupados 
nos serviços de seus interesses; e sobretudo, que tinha plan-
tado com elles duas grandes lavouras de tabaco, as quaes 
se havião de colher e beneficiar no mesmo tempo da jor-
nada, e com os mesmos índios, por não haver outros, e que 
não era cousa para se suppor de um homem pobre, e tão 
desejoso de o não ser, que houvesse de plantar para não 
recolher. 

« Bem via eu a razão que os Padres Unhão, e também sus-
peitava e presumia; mas não me pareceu desistir da em-
preza, nem tomar logo outra, como alguns me aconselhavão, 
porque tive sempre por melhor, que a jornada se desfizesse 
antes por parte do Capitão-mór, que pela nossa: e porque 
se não perdesse por falta de diligencias, fiz com elle se cha-
massem os Principaes e Capitães das aldeias, para que com 
todos se ajustasse o que era necessário e assentasse o dia 
certo. Fez-se a junta em dia de S. João Baptista, e porque 
todos os Índios se escusárão, por não terem ainda roçado 
para o preciso sustento das suas familia*, que sem a man-
dioca, que he o seu pão, não podião viver, se lhe deu para 
isto tudo o que restava daquelle mez, e todo o seguinte: 
e assentou-se de commum consentimento, que a partida fosse 
aos 31 de Julho, dia de Santo Ignacio, nosso Padre. 

«Erãojá partidos neste tempo para o Reino todos os navios 
daquelle anno, e só faltava um, o qual se expedio dentro em 
quinze dias. Ao seguinte nós partimos, eu e o Padre Antonio 
Ribeiro a visitar as aldeas, e juntamente a fazer lista dos 
índios, e armas de arcos, frexas e rodellas, que havião de 
ir, e tudo negociámos pelas medidas do grande desejo, que 
se tinha para a empreza. Porém o Capitão-mór, tanto que, 
vio a partida do navio, c que já não tínhamos por quem 
avisar a Fl-rei, e que eu, que com as ordens que tinha de, 
Sua Magestade. e Ihe'podia fazer alguma resistencia, estava 
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ausente, convoeou logo a uma junta os Prelados das reli-
giões e mais pessoas da justiça e republica, que elle escolheu, 
e com todos se resolveu, e fez um auto, que não convinha 
que a jornada se lizesse, por ser já fóra de tempo, que para 
O seguinte anno se faria. 

« Achou-se nesta junta o nosso Padre Manoel Nanes, que 
allegou por parle, da cidade a conveniencia da entrada com 
muitas e muito forçosas razões; mas nenhuma delias nos 
valeu; porque SÓ uma tinha lugar naquella junta, e foi a que 
deu logo o Reverendíssimo Prior do Carmo, o zeloso Padre 
Frei Ignacio de S. José, o qual disse desta maneira.— Eu, 
senhores, não sei, se he ou não tempo de fazer a jornada, 
porque não he essa a minha profissão: o que sei de certo 
he, que se a jornada fora para captivar Indios o tempo seria 
muito bom, mas como he só para salvar almas, por isso não 
he tempo, nem o será nunca.—Isto disse este bom religioso, 
e deu sem duvida no ponto da verdade, a qual, confesso a 
Vossa Reverencia, que não acabei de conhecer senão depois 
que o virão os olhos, porque não cuidei era tão máo o inundo 
com ter visto tanto delle. 

«Emquanto as missões e conversões da gentilidade tiverem 
dependencia dos Covernadores e Capitães-móres, bem nos 
podemos despedir delias, porque hão de poder mais que 
nós e que tudo, seus interesses. E porque se veja quão 
certo éra ser dissimulação, e fingimento tudo que o Capitão-
mór me dizia das prevenções que tinha feito, tratando cu 
logo de me passar ao Pará, pedi-lhe canoa e Indios, e sen-
do que as canoas que havião de ir á jornada erão duas, 
e os índios mais de duzentos, para depois me descubrir 
uma, teve grande trabalho, e dando-me um escripto para 
dez índios, correu o Padre Antonio Ribeiro ás aldeias, e 
não achou mais que dous! Eis aqui como estavão preveni-
dos os índios, c as canoas. E se Vossa Reverencia me per-
guntar: pois onde estavão os índios '.' Digo que nos taba-
cos e nas pescarias, e em outros interesses de quem não 
quiz que cu fosse buscar almas ao sertão;, e no serviço 
dos senhores dc engenho, c outros poderosos, que pagão 
em caixas dc assucar o darem-se-lhe a elles mais que aos 
outros. 

<Í Por estas vilezas se vende o sangue de Jesu-Christo, 
por ellas se desobedece ás ordens de El-Rei; mas já tenho 
dado conta de tudo a Sua .Magostado, c esporo man-
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dará acudir com o mais prompto remedio. Grande foi a mor-
tificação que recebemos de se nos estorvar, e por taes 
meios, esta missão, que além das esperanças que nos pro-
mcttia, tinha de mais os alvoroços de ser a primeira. O que 
mais sentimos foi a perda do tempo, porque desde Abril até 
principios de Agosto, em que nos detivemos no Maranhão 
esperando por ella, era bastante para termos passado ao 
Gurupa e entrado pelo rio das Amazonas. Comtudo não 
estivemos aqui ociosos, e se fizerão algumas cousas de gran-
de serviço de Deos, embeneficio espiritual, assim dos Indios, 
como dos Portuguezes. » 

Este o fim trágico, que teve a entrada do grande rio Ita-
pucurú, pelo qual queria o ardente zelo do Padre Antonio Viei-
ra tremulassem as bandeiras do Santíssimo Nome de Jesus, 
sendo elle o alferes desta expedição verdadeiramente apos-
tólica ; e que promettia grandes fructos na famosa nação 
dos Barbados, a que o demonio, inimigo commum das almas, 
como costuma, se oppoz com suas astucias pelos meios já 
referidos, e nunca assás deplorados, que forão sempre, e 
sao ainda hoje o commum embaraço da propagação do Evan-
gelho, e conversão do gentilismo, e a mais verdadeira pedra 
de toque da paciencia dos missionários d'esta Vice-Provín-
cia neste Estado; e o serão para o futuro, emquanto se não 
praticar o meio, que acima aponta, e a mesma experiencia o 
persuade, o Padre Vieira, para se não verem acabar em flor 
tão bons desejos, dos quaes se podião esperar maduros e 
copiosos frqctos. 

Mas a Providencia do Altíssimo, que por seusoccultos juí-
zos á nossa comprehensão investigáveis, permittio, por então 
se impedissem os passos a este apostólico varão, os fran-
queou depois a outro (') não menos grande no zelo, e salvação 
das almas, como publicão os sertões do Piaguy, Pernambuco 
0Bahia, que virão, e admirárâo assuas virtudes eprodigiosas 
missões, em que converteu a Deos e a melhor vida innume-
raveis almas; e ao tempo que isto escrevemos continua o 
mesmo exercício em Portugal com proveito (como affirmão 
n'esta os que vem daquelle Reino) e edificação dos próxi-
mos, um missionário d'esta Provincia, que trocando as de-
licias da patria pelos trabalhos da missão do Maranhão, foi 
mandado pela santa obediencia, pelo grande fervor que mos-
trava a annunciar a estes barbaros os mysterios da Santa 

n O Páñté Gabriel Malagrida. 
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Fé, sendo Governador e Capitão Génèral do Estado João da 
Maya da Gama, um dos que mais promoverão a conversão 
do gentilismo, por ser tão notoriamente zeloso no serviço de 
ambas iMagestades. 

Nomeado o dito Padre para tão santa e dificultosa expe-
dição, partió logo para ella no anno de mil setecentos e vin-
te e sele, e com tão bom e feliz successo, que o mesmo foi 
chegar, que vencer, tirando com as luzes do Evangelho a 
tantos barbaros das trevas do gentilismo, que com elles pô-
de fundar duas populosas aldeias, huma, que ainda hoje se 
chama Aldeia Grande, a outra Aldeia Pequena, que depois 
situou seu bom successor o Padre João Tavares sobre as 
margens do mesmo rioltapucurú com notável conveniencia 
dos Mineiros, que por elle navegâo vindos do Piaguy pelas 
Aldeias Altas (*•) distantes mais de quinze dias de viagem da 
cidade de S. Luiz do Maranhão; que posto paguem aos ditos 
índios as suas conducções, para o transporte daquelles com-
boeiros, são estes Barbados os melhores conductores. 

Assim veio a desfructar este fervoroso missionário o que não 
pode então colher o zelo incansável do grande Padre Vieira. 
Era este de opinião, que o rio llapucurú se ia ajuntar com ode 
S. Francisco; porém o tempo e o descobrimento mostrou 
depois o contrario, ainda que a distancia das cabeceiras de 
hum a outro he tão pequena na commum accepção dos via-
geiros daquelles sertões, que o espaço de vinte para trinta 
ieguas, que poderá ter, o tem elles por visinhança da porta. 

Toquei nesta breve noticia, não obstante pertencer á futura 
chronologia dos seguintes annos para adoçarem parte o des-
gosto dos mais zelosos, vendo privados aquelles miseráveis 
de huma occasião tão favorável ao bem espiritual de suas 
almas Mas para que os curiosos saibão logo sem a impaci-
encia de tão longa demora, em quevierão a parar as particu-
lares noticias, que a tradição publicava desta bellicosa nação, 
direi o que pude colher da boca dos mesmos missionários, 
que os tratarão. 

Notável costume he a effieaciacom que algumas noticias 
por antigas passão entre o vulgo por verdadeiras, não ex-
cedendo" a esphera de meras fabulas: ou porquea sua vera-
cidade se não decidió ainda no tribunal de uma rigorosa 
critica; ou porque o tempo, como mais experimentado, não 
desterrou a mentira pelos evidentes cálculos do desengano. 

(•) Actualmente a ridanY rle Caxias. 
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Notheatro critico do snpieritissimn Feijó se desterrou total-

mente, como erro commum, huma especie, que corria como 
certa, sobre a existencia da celebre nação dos Rattuecos, dis-
tríelo muito visinho ao famoso sanctuai io de Nossa Senhora 
da Penha de França, oito leguas distante de Ciudad Hodrigo, 
bispado de Coria, tidos por gente barbara incógnita, e sem 
conhecimento algum da menor parte de tão dilatada Penín-
sula, sendo tudo tão falso, como fabuloso; que muito pois, 
que nos sertões da America por tantos annos inaccessiveisao 
descobrimento dos nossos Rortuguezes, corresse como certo, 
o que se dizia por tradição de hum gentilismo, sobre que 
fabulisava o discurso, sem ainda tocar com as mãos o que 
por beneficio da communicação veio finalmente a servir de 
desengano, porque nem a nação dos Barbados excedeu nun-
ca as leis da natureza dos demais Indios da America, de or-
dinario sem barba, nem a sua politica era tal que os exi-
misse dos costumes da maior barbaridade, excepto a de não 
comerem carne humana. E menos se podião achar cruzes 
em suas povoações, experimentando nelles os nossos missio-
nários huma quasi ignorancia total do primeiro Numen, 
affirmando elles proceder a sua nação de hum grande formi-
gueiro, que houve naquella terra ; e que o diabo era por el-
les tratado com respeito, não porque fosse bom, mas pelo 
mal, que lhes podia fazer nas suas caçadas e lavouras. 

Entre tantas ficções sahio somente certo o de serem na 
realidade, e por natureza guerreiros, exercitando-se uns 
com outros em exercícios de trabalho, e experiencias de 
forças, como he carregar aos hombros de huma para outra 
parte pesadíssimos troncos de palmeiras, e na mesma 
velocidade da carreira passarem-nos aos dos companheiros, 
com tal destreza, que embora offendão aos ouvidos com o 
desentoado dos gritos, não deixão de agradar aos olhos com 
este seu jogo da barra, pela ligeireza aonde melhor experi-
mentão as suas valentias ; que não ha duvida, que em forças 
e estatura são notoriamente grandes, não menores na terri-
bilidade do aspecto, principalmente quando se pintão com 
urucú, de que formão uma tal graxa, que untados com ella 
parecem nuns demonios, ainda os de diverso sexo, para o 
qual se não pôde olhar sem horror; e muito menos chegar 
sem asco pelo fartum da confecção com que se untão, e 
pelo perigo de participarem os Portuguezes no vestido da 
mesma tinta que abominão nos corpos. 
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Dos I'ortuguezes fallo: porque entre elles he a gala de 
maior estima, de que com facilidade varião com a diversi-
dade da pintura, e sem mais custo da droga, nem neces-
sidade, de quem lhe faça a olira, com lavarem o corpo no 
rio, e se pintarem de novo, tem mudado de vestido, que 
he indispeiisavelmenlo de còr de sangue, por se não estender 
a mais o seu estimado urucú, planta nu cujos botões se 
escondem muitas sementes, como as dos bagos de uvas, 
que botados de molho, largão este sanguíneo polme, que, 
assentado no fundo do vaso, escorrida a agua, e enxuto ao 
sol, lie guardado por elles em cabacinhas, para o uso, junto 
com unto de peixe, como enfeite da sua mais prezada e 
preciosa gala. Basta de noticia para os que se prezarem de 
curiosos. 



CAIMTU.O II. 

no QUÈ ORRÃRÀO OS PADRES AMONIO RIBEIRO E THOMÈ 

RIBEIRO, NA VISITA DAS ALDEIAS DA ILHA DO MARANHÃO. 

Contava ainda a Ilha de S. Luiz do Maranhão no breve 
recinto da sua circumferencia, cinco aldeias de sete com que 
em outro tempo se servia, e no dia de hoje apenas uma nas 
limitadas reliquias da aldeia dc S. José. A primeira das cinco 
e que foi a norma para o governo das mais, era composta 
dos índios, que os nossos primeiros Padres tinhão trazido 
de Pernambuco, logo no primeiro descobrimento e entrada 
dos Porluguezes, depois de restaurado o Maranhão das mãos 
da nação Franccza. Dos índios, que então iicárão, e erão a 
maior parle Tupinambás, exislião ainda as cinco, que erão 
agora todo o emprego do fervoroso zelo dos nossos Missio-
nários. 

Tinha o Padre Superior Antonio Vieira nomeado para 
a cultura desta grande seara aos Padres Antonio e Thomé 
Ribeiro para administrarem os Sacramentos, e ao Irmão João 
Fernandes para cuidar no sustento dos operarios e fazer as 
doutrinas aos índios. Mas como para tanto trabalho, fossem 
poucos os obreiros, ordenou o Padre Vieira aos dous Padres 
que visitassem cm gyro de umas para outras as cinco aldeias 
da Ilha, aonde além de baplisarem e confessarem aos que 
tivessem necessidade, estabelecessem para maior commodi-
dade as tres providencias seguintes. Primeira, que em todas 
ellas pozessem livros de baptismos, casamentos e óbitos, 
conforme o Concilio Tridentino. Segunda, que em cada uma 
se instruíssem dous outros rapazes dos mais babeis, que po-
dessem lodos os dias na Igreja repetir as orações c santa 
doutrina. Terceira, que se adestrassem da mesma sorte 
alguns índios mais capazes para poderem baptisar aos ca-
thecumenos, e ajudar a bem morrer os baptisados na precisa 
ausência dos dous Missionários, c que o estabelecessem de 
sorte nas aldeias, que em nenhum tempo se experimentasse 
falta. 

Executarão elles a ordem com tão grande zelo c aclivi-
50 
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dacle, que dentro em breve lempo não faltarão mestres para 
os homens, e já sobejavãp mestras para as mulheres, que 
de ordinario são as mais babeis em aprender, e de melhor 
retentiva para ensinar. Já nas aldeias era menos sensível a 
falta dos Padres, porque erão promplos na sua obrigação os 
cathechistas; vendo-se effectuado na America o que na Asia 
costumava com maravilhosa industria o zelosíssimo Padre 
S. Francisco Xavier, snpprindo muitas vezes a falta de sa-
cerdotes com os meninos da doutrina, que a sua paciencia 
tinha com grande applicação adestrados, sendo íguaes as 
vantagens nos discípulos, porque não erão desiguaes nos 
mestres os fervores ; sahirão tão bem instruidos os nossos 
Americanos, assim no repetir das orações, como na decla-
ração dos mysterios « que quem os ouvir (são palavras do 
nosso Padre Vieira) julgará, que são os mesmos Padres que 
estão ensinando e fazendo a doutrina; porque todos geral-
mente tomarão isto com tanta bondade e affecto, que se pôde 
inferir do que aconteceu aos dous Padres andando nestas 
santas visitas. Chegarão estes ao porto de uma aldeia com 
uma hora de noite, e já perto das casas sentirão que se fal-
lava alto, e estava toda a gente acordada. Estranhárão a 
novidade, e muito mais aquellas horas, por serem os Índios 
de pouca conversação, e de ordinario dados ao somno, que 
em qualquer hora da noite parece não haver na aldeia cousa 
viva. Julgarão logo pela experiencia seria talvez effeito dos 
seus vinhos, que como se não vendem e são fáceis dc fazer, 
cm o havendo em alguma casa, para lá concorre a maior 
parte, e depois que bebem, he que éntrão a fallar estes 
mudos, não havendo historia dos passados, nem obrigação 
ou queixa dos presentes, que não venha á pratica, que o 
mais certo he levar o resto da noite, com tanto que o vinho 
se não acabe. 

« Chegarão emfim os Padres mais perto, e notando o que 
se fatiava na primeira casa, forão correndo por fóra as de-
mais, sem serem sentidos, e acharão, que o que se dizia em 
todas erão as orações e declarações do cathecismo, as quaes 
uns rezavão, outros ensinarão, e outros aprendião, deitados 
todos nas suas redes, emendando aos pais os filhos, e aos 
maridos as mulheres, porque estas e os rapazes são os que 
mais facilmente aprendem de memoria. Emfima aldeia estava 
feito uma escola ou universidade da doutrina christãa cm que 
se ensinavão ás escuras as brilhantes luzes da fé. Edificárão-sc 
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os Pudres do que ouvirão, como era razão, muito mais não 
o tendo elles insinuado aos índios, o que deixavão de fazer 
na sua presença por respeito, e agora o fazião pelos suppo-
rem ausentes. 

« Succedeu aqui aos Missionários com os índios o que 
ao sacerdote Heli com Anna, mãi de Samuel, que o que 
julgarão vinho, erão orações da doutrina. Ii posto que esta 
vez se estimou este caso pela novidade, de então para 
cá he cousa tão ordinaria nas aldeias, que todos que vamos 
a ellas experimentamos esta piedade e curiosidade nos índios, 
porque depois de lhes ensinarmos a doutrina, rezão em com-
munidade, como se faz todas as manhãs e tardes na Igreja, 
e recolhendo-se a suas casas, os ouvimos outra vez rezar e 
repetir o que primeiro lhes ensinámos. Não crera isto destes 
homens, quem primeiro os conhecera, mas tanto pôde a 
graça sobre a natureza! Nem nós lhes tiramos os dias de 
festa, nem prohibimos o seu cantar c bailar, nem ainda o 
beber c alegrar-se, comtanto que seja com a moderação 
devida, por lhes não fazermos a lei de Christo mais pesada 
e triste, quando o seu jugo he suave c leve ».— Até aqui a 
relação do Padre Vieira. 

Estas Missões pela maior parte as fazião os Padres á pé, 
e com inexplicável trabalho; c posto que os índios pelos 
alliviarem do caminho, lhes offerecião com as redes os hom-
bros, como he costume naquellas terras, nunca quizerão 
aceitar a commodidadc das jornadas á custa do suor dos 
índios, que ainda que voluntarios, sempre havião de tirar o 
merecimento aquellos angélicos e velocíssimos passos; porque 
era máxima do Padre Vieira que o pastor he o que havia 
carregar aos hombros as ovelhas, e não estas ao pastor, 
por cuja razão ordenou, e o mesmo praticava sempre com-
sigo, que nenhum usasse de rede pelos caminhos, salvo se 
a necessidade ou enfermidade o pedisse. Assim o cumprirão 
estes dous fervorosos Missionários, seguindo não só a ordem 
do seu Superior, senão lambem o exemplo de seu amantís-
simo pai (pelo ser do todas as Missões) o grande Apostolo 
do Oriente S. Francisco Xavier, correndo na India a pé, e ao 
mesmo passo dos cavallos no Japão. Mas he de advertir, 
que todo este trabalho, que recebião os Padres pelos cami-
nhos, lh'os trocavão Deos nas aldeias em gostos, pela grande 
consolação com que nelles colhião o fructo daquellas labo-
riosas jornadas. 
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Em cada huma das aldeias se detinhão ires, c quatro dias 

a ouvir confissões, a assistir a alguns doentes, e a insirai-
los melhor na repetição da Santa Doutrina. Ao mesmo pas-
so que corrião as consolações pelo fructo que colhião do 
suas amadas missões, corrião também, ou se lhos contra-
punlião os desgostos nas queixas o insoffriveis lastimas, que 
os Índios padecião e referião no serviço dos Portuguezes, 
que só tinha da liberdade o nomo e de um rigoroso capti-
veiro os efl'eitos. Que por compaixão se lembrassem do mui-
to que por elles tinha obrado o bom Padre Figueira, dc sau-
dosa memoria, com o seu amparo e defensa, por serem só 
os Padres os únicos protectores do seu desamparo, c cm 
quem tinhão posto todas as esperanças do remedio. Daqui 
lhes nascia grande desejo, que tinhão dc terem comsigo 
nas aldeias a companhia de tão amorosos Pais; e porque 
vião que os Padres, sendo só dous, não se podião multiplicar 
e assistir a todos, cada hum allegava com as mais vivas ex-
pressões todos aquelles motivos, que fazião a bem da pre-
tendida preferencia; parecendo invejas as queixas, quando 
em humas se detinhão mais dias, que em outras aldeias: 
por cuidarem era desigualdade o que a mesma necessidade 
fazia ser preciso. Foi conveniente que os missionários me-
dissem o tempo de sorte, que quanto a occasião o permit-
tisse. fossem para todos iguaes os dias, assim como erão 
em todos iguaes os desejos. 

Huma das maiores consolações, que estes apostólicos va-
rões experimeniavão era a da ultima hora daquelles índios, 
a que assistião de continuo, até finalmente os deixarem en-
tregues á sepultura; porque não tendo esta gente os emba-
raços das nações mais politicas; livres communimente do 
ambições, odios, de restituição dc honra e fazenda, era fá-
cil a disposição no total desengano da morte; deixando com 
a piedade e socego com qno morrião signaes muito pró-
prios de huma predestinação eterna, motivo porque os Pa-
dres não perdoavão a diligencia alguma, que ao maior custo 
da sua rara caridade, podesse conduzir aquellas almas ao 
desejado fim da Berna ven tu rança; a que os convidarão, no-
meando-lhes muitas vezes o elles repetindo com singular ter-
nura os dulcíssimos nomes do Jesus e Maria. Não conduzia 
também pouco para aquella hora o total desapego destas 
almas, quando já nas ultimas despedidas, que fazem do 
mundo, nem o amor dos pais a filhos, ou de maridos a mu-
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Hieres, ou pelo contrário de filhos para pais, ou do mulhe-
res para maridos, que são de ordinario os mais dislinclos, 
segundo as leis da natureza, lhes causa aquelles embaraços, 
que experimentamos entre as familias dos Port.uguezes, com 
não pequena alllírção dos moribundos e não menor magoa 
dos Padres que lhes assistem: porque a demasiada affeição, 
que a estes atormenta na morte, lie a que falta naquelles; 
quando cm vida se não pôde notar nelles amor algum que 
pideça excesso. 

Foi a primeira diligencia dos nossos missionários o dar 
execução á ordem do seu Superior, dispondo os livros por 
tal inelhodo, que ficarão os baptismos de todos, assim inno-
centes como adultos, livres daquella confusão em que os 
tinha posto o descuido, e gozando de uma lai clareza, que 
com facilidade se descobrião já os gráos de hum e outro pa-
rentesco, o que não conduzia pouco para guiar com segu-
rança a celebração dos matrimonios; pelas diligencias desta 
espiritual matricula, ficarão os Padres muito certos não es-
tar nas aldeias pessoa alguma que carecesse de baptismo. 

Succedeu porém, que o Padre Antonio Ribeiro, discorrendo 
um dia pela aldeia, como he costume dos nossos missioná-
rios, quando ha doentes, topasse com uma velha já decre-
pita, e qnàsi amortalhada na sua própria rede. Levado de 
superior impulso se sentio mover, a que lhe perguntasse, se 
estava já baptisida; e como Unhão sido exactas as diligen-
cias, ipie pouco antes se tinhão feito sobre o baptismo de 
todos os aldeianos, não deixava de sentir repugnancia, por 
lhe parecer escusada a pergunta, mas como não podesse so-
cegar a sua desconfiança, porque erão poderosos os impul-
sos da graça, lhe perguntou finalmente, se estava já baptisa-
da. Quando a boa velha ouvio fallar em baptismo, ficou tão 
admirada, como quem dellc tinha, nem ao menos a menor 
noticia, com pasmo e assombro do mesmo Padre, que logo 
entrou a catechisa-la, e depois de bem instruida lhe confe-
rio o baptismo, que he o que até então esperava para o ca-
bal logro da maior ventura. Eva foi o nome que lhe deu o 
Padre, porque com melhor fortuna que a primeira conse-
guio por graça do baptismo o Paraíso, que a outra tinha 
perdido pela culpa original. 

Notável força a da predestinação e admiráveis os meios 
que o Clementíssimo Deos toma para acudir com o reme-
dio á sua creatnra. quando da sua parte obra segundo os 



dielóames da natural razão. Destes casos tem suciiedido 
muitos aos nossos missionários, de donde se collige a iu-
fallibilidade do proloquio — fadenli qued in se esl, Deus 
non denegai graliam. — Ponhamos da nossa parte as for-
ças da natureza, que Déos dará o auxilio, sem o qual não 
pudemos exercer as obras da graça. Louvemos a tão bom 
Senhor, que assim cuida de salvar a todos; porque para os 
salvar derramou o sangue, offereceu a vida, e morreu na 
cruz, por cujos merecimentos, que são infinitos, esperamos 
os maiores peccadores salvar-nos e gozar para sempre da 
eterna gloria. 

Outro caso semelhante succedeu dahi a pouco tempo ao 
Padre Manoel Nunes, emquanto os dous Padres andavão por 
outras aldeias da sua visita. Vierão chamar á cidade, con-
forme a ordem do Padre Vieira, hum sacerdote para acudir 
a hum enfermo, que estava de perigo. Foi nomeado o Padre 
Nunes, que como lbe não era necessário para o caminho 
mais que os pés, e hum tosco bordão, mettido debaixo do 
braço o breviario, partió logo ao primeiro aviso. Ao tempo 
que ia caminhando, se foi escurecendo o ar de sorte, que 
antecipada a noite, sobreveio huma tão horrivel tempestade 
de trovões e agua tão rija, que foi preciso ao Padre buscar 
alvergue, emquanto não passava a maior furia da tormen-
ta. Descobrio por entre o matto á borda do caminho huma 
pobre casa de palha, como as mais daquelle districto, e nella 
não achou senão humas pobres índias muito velhas, que 
alli passavão a vida entre as penurias de sua mesma pobre-
za; e como a chuva ia sempre a mais, teve o Padre tempo 
para se informar e praticar com ellas sobre sua condição; 
e apenas achou que estavão baptizadas, sem ter em toda sua 
vida recebido algum outro sacramento, que o do Baptismo. 
Pasmou o Padre do grande desamparo daquellas miseráveis, 
e como a tormenta dava lugar para tudo, gastou toda a noite 
-em as instruir a todas tres para se confessarem como fize-
rão com grandes signaes do seu arrependimento, até que 
chegada a manhã emais branda já a chuva, se partió o bom 
Padre a acudir ao primeiro chamado, com não pequeno re-
ceio pela demora que tinha havido, de que logo sahio; porque 
não só achou o índio livre totalmente do perigo, senão tam-
tem melhorado na saúde, o ficou firmemente entendendo, 
que para aquellas pobres velhas, e não para o Indio o cha-
mára Deos, pois a larga vida nas índias, a necessidade do 



— 397 — 

enfermo, e o rigor da tempestado bem davão a entender 
serem tudo meios com que a Divina Providencia quiz acudir 
ao bem ultimo daqnellas almas, totalmente esquecidas dos 
bens da gloria, de que estavão pouco, ou nada instruidas. 

Nesta mesma aldeia succedeu outro elfeito, o mais raro 
da Divina Clemencia, que quero seja referido pela mesma 
phrase do Padre Vieira, a quem elle aconteceu. « Estando eu 
nessa mesma aldeia em missão com os Padres Ribeiros, 
me mandou pedir um morador honrado, que lhe mandas-
se lá um Padre para que lhe confessase os seus escravos. 
Erão vésperas do nosso Santo Padre, e o Irmão que havia 
acompanhar o Padre era necessário em casa. Nos escravos 
não havia doença nem perigo, que obrigasse logo á partida; 
as instancias não erão apertadas, nem os respeitos que se 
devião á pessoa muito grandes: comtndo sem saber como, 
nem porque, disse ao Padre que fosse, e que partisse logo 
e logo. Partió, c chegou á casa onde era chamado. Ali se 
fallón acaso em um visinho Portuguez, que diziâo estar 
muito doente. Quiz o Padre ir vè-loNcom a tenção só de o 
consolar, e fallar do Deos, achou-o porém quasi em artigo 
de morte, e que se não tinha confessado, nem recebido 
algum outro Sacramento em toda a doença. Ouvio-o de 
confissão, e pelo beneficio do altar portátil, lhe administrou 
os mais Sacramentos, e depois de os ter recebido, immedia-
tamente expirou. Este foi o primeiro cffeito desta viagem 
contra o entendimento e vontade até do mesmo que a orde-
nou, mas quando os homens achavão tantas razões para 
não se fazer, então linha Deos outra razão maior que todas 
para que se fizesse. Era certo, que se se não achasse ali o 
Padre, que o pobre homem morria sem Sacramentos, por-
que nem havia sacerdote, nem quem lh'o fosse buscar, 
nem elle mesmo tratava disso; mas Deos que o tinha pre-
destinado, como piedosamente se pôde crer, foi o que lhe 
chamou o confessor, e lh'o levou á casa, medindo Ião pon-
tualmente as horas com a necessidade, que bem mostrava 
ser o autor da obra o mesmo Senhor, que o he das vidas, 
e mais dos tempos. » 

Nestas santas visitas se oceupavão os fervorosíssimos 
Ribeiros, que parece querião inundar com as enchentes da 
sua caridade ao dilatado circuito daquellas aldeias, sobre o 
que nos não faltarião successos, a não serem os seus acon-
tecimentos quasi idênticos, cuja narração precisamente ha-



via causar fastio aos leitores. Basta-nos saber quo o zelo ile. 
ambos na instrucçâo dos índios foi admirável, e. quem pa-
rece as fez multiplicar tanto na cultura daquella grande 
seara, gyrando pelas cinco aldeias com tal ligeireza, que com 
verdade se podia dizer, não estar alguma sem missionário: 
porque o mesmo era ser chamado que acudir prompto a admi-
nistrar o remedio. A assistência das doutrinas era contínua, 
o asseio das Igrejas respirava devoção, a boa ordem das 
cousas, assim no espiritual como no temporal, bem dava 
a conhecer a vigilancia dos operarios, que tudo obra vão 
pelas medidas de seu exaltado espirito, por estar nelles sem-
pre vivo. c como impresso nos corações, o ílm ultimo para 
que seu Santo Padre instituio a Companhia, mandando :i 
seus filhos buscassem em tudo a maior gloria de Deos: cm-
preza característica de seu admirável instituto — Aã majo-
rem Dei gloriam. 



CAPITULO III. 

MISSÃO QUE OS PADPiES FRANCISCO VELLOSO E .10SÉ SOA11ES 

FIZERÀO AOS INDIOS GOAJAJÁKAS NO RIO FINARÉ POR MAN-

DADO DE SEÜ SUPERIOR O PAD11E ANTONIO VIEIRA. 

Entre os ríos que desaguão na grande bahia que corre 
junto á Ilha de S. Luiz do Maranhão, a que commummente 
dão o nome da Babia de Tapuytapéra, por estar esta defronte 
da cidade, e ao Norte delia em distancia de tres leguas, que 
tanto conta de largura esta grande boca, em que se forma a 
barra e entrada para aquello porto; tem o terceiro lugar o 
rio chamado Finaré, que cahindo no rio Miary, ambos juntos 
desaguãopcla parte do Poente na bahia do Maranhão, de que 
fallamos. Corre este rio do Sul para o Norte com alguma 
declinação para o Poente, e ainda que não seja tão poderoso 
em aguas, he comtudo celebre por delle se formar o famo-
so lago do Maracú, aonde se ajuatão aquellas, para depois 
continuarem seu socegado curso até se confundirem com 
as do Miary, deixando primeiro depositado naquclle lago 
huma tal abundancia de peixe do mais corpolento, como são 
Surubis, ManJubés, e pescadas de olho amarcllo, que são 
delicias pelo tempo do verão, e servem de grande conveni-
encia aos que se aproveilão das suas salgas, sem mais re-
des nem anzoes, que provimento de frexas, ou arpões com 
que os índios os pescão, discorrendo cm canoiuhas pelo mes-
mo lago. 

Foi descoberto até as suas cabeceiras pelos Religiosos da 
Companhia, mas em diversos tempos, com o fim da conver-
são destes índios, que habilão este sertão e cabeceiras do 
rio com o nome de Goajajáras. Nasce de humas serras, a 
que chamão do Pinaré, e pelas mesmas cabeceiras se com-
munica com o rio Gurupy, que desemboca na costa entre 
o Maranhão e Pará, e com o rio Capim, o qual cahindo no 
Guamá vem a formar parte da barra desta insigne Capital. 
Esta noticia, como succede de ordinario, foi dada por huns 
fugidos, que cortando de humas a outras cabeceiras, sahindo 
das do rio Capim forão dar depois de muitos dias de via-
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gem, sem mais guia, que a que a necessidade e o acaso lhes 
offerecia, com a aldeia desles Goajajáras, sendo seu Missio-
nário o Padre Francisco da Veiga, da nossa Companhia; a ra-
zão mostra ser o sertão o mesmo, porque por qualquer des-
tes tres rios que se entre, se pôde pelas suas cabeceiras fa-
zer cravo, c oleo de Copaúba. Os índios desta nação são de 
sua natureza pusillanimes, c mais aptos ao exercício do remo, 
cm que são insignes, que aos encantos dcMarte, ainda dentro 
de sua mesma casa, cm que tem experimentado não peque-
nos estragos, quando nellas são buscados de seus inimigos 
confinantes com mais valor e barbaridade, que recebidos 
com valentia dos tristes Goajajáras. que a não serem anima-
dos de seus Missionários e algum Portugiiez, que os acom-
panha, servirião de irremediável presa ás mãos e bocas dos 
Tapuyas bravos. 

A estes Goajajáras foi agora mandado o Padre Francisco 
Velloso pelo Padre Antonio Vieira, porque logo que chegou 
ao Maranhão teve noticia, que no rio Pinaré habitava huma 
grande nação de índios, divididos em seis aldeias, todos da 
iingua geral e da mais polida do Brazil. Este o motivo, por-
que reservou esta primeira missão para o Padre Velloso, 
que era o Marco Tullio delia, dando-lhe por companheiro ao 
Padre José Soares, ainda neste tempo noviço, pelo assim pre-
cisar a grande falta de operarios, e se reconhecer nelle ta-
lentos, e virtude para desempenhar a eleição. Ao tempo que 
se cuidava na expedição chegou á cidade de S. Luiz hum 
índio da mesma nação mandado pelos principaes das sobre-
ditas seis aldeias com o caracter de embaixador, cuja ins-
trucção não constava mais que significar aos Padres o 
grande contentamento que tiverão, quando souberão de sua 
nova vinda, depois da ultima ausencia que fizerão do Es-
tado. Que ficárão todos com desejos de os ver nas suas ter-
ras, para o que olferecião tudo que podessc servir á con-
ducção do seu transporte. Foi recebido o embaixador com 
seus companheiros; também, como depois forão agasalhados 
do bom Padre Antonio Vieira, que parece não cabia dentro 
de si de contentamento, vendo logo no principio da sua che-
gada abertas as portas do Evangelho, e huma tão dilatada 
seára, como proporcionada a grandeza de seu grande es-
pirito. 

Já os Governadores passados se tinhão applicado a descer 
esta nação, o a tira-las do intrincado labvrinto de seus matos, 
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e com effeilo ainda poderão conseguir o descer uma pequena 
aldeia, que situarão no lugar a (pie hoje chamão Itaquy, en-
trando pelo Boqueirão em uma grande distancia da cidade, 
que era a causa de se lhe não poder acudir com o remedio 
espiritual, a não ter Missionário de assistência própria. Era 
lama constante, que nesta aldeia não havia luz alguma dos 
mysterios da nossa fé, que nclla morrião, assim adultos, como 
innocentes, sem as salutíferas aguas do baptismo, e em uma 
palavra, que estando já distantes aquelles infelizes Goajajáras 
das terras da sua barbaria, vivião ainda tão barbaros, como 
delias sahirão, com escândalo da piedade portugneza, que 
na grande distancia e maior perigo da passagem do boqueirão 
punha toda a razão da escusa, que, posto não encontrasse 
as da justiça, sempre offendia as leis da caridade. A noticia 
deste deplorável desamparo ferio de tal sorte o animo do Padre 
Vieira, logo quando o soube depois da sua chegada, que 
propoz acudir-lhe, apenas o tempo desse lugar, e se olíe-
recessc opporlunidade para cabal effeilo de uma obra tão 
pia. Julgou ser esta a mais própria occasião, e assim expedio 
logo ao Padre Velloso a cuidar dos índios Goajajáras do Itaquy, 
c depois que estivessem instruidos e baptisados, em que são 
tão fáceis, como promptos pela docilidade dos genios, cui-
dasse de se pôr hábil para com os mesmos ir descer os pa-
rentes do sertão do Pinaré. 

Estas ordens, que levava o Missionário de seu Superior, 
com as quaes, e com o mais que foi preciso para o bom 
logro da viagem, se partió logo tão desejoso de acudir ao 
bem daquellas almas, aonde os trabalhos havião correr pa-
relhas com os perigos, como se fosse do seu collegio de 
Coimbra a ter férias na deliciosa quinta de Villa Franca. Com 
oito dias de penosa viagem chegou alegre ao porto da sua 
tão appetecida aldeia do Itaquy no descobrimento da preciosa 
mina de tantas almas, qual outro Jason no Vellocino de ouro 
da Ilha de Cólchos em demanda do tão celebre, como en-
cantado c fabuloso thesouro. Buscou logo as casas, que foi 
o mesmo que discorrer por um deserto, aonde se não des-
cobria alma viva. Perplexo com a novidade não descaído de 
animo, porque discorreu, e bem (como na verdade linha 
sido), que os índios espantados com a vinda do Padre, e 
novos hospedes, se tinhão retirado para o mato, que de or-
dinario lhes fica pegado com as mesmas casas, até tomarem 
falia, ou se livrarem com a retirada daquella repentina in-



— 402 — 

vestida. Tão bravos o ariscos estavão aquellos barbaros, que 
ao mesmo Missionário que os buscava, como pastor, o tinhão 
por alguma lera, (pie os assaltava para os comer. 

Não se deu o Padre por achado, nem fez com a novidade 
muito estrondo ; que seria o mesmo que augmentar o temor 
e embrenha -los mais naquelles matos. Ordenou a alguns 
Indios da sua comitiva, que mansamente, e como disfarçados 
penetrassem a espessura, e que topando alguma gente, a 
desenganassem de sou receio, e lhe participassem os bons 
e fieis intentos da sua vinda, que a todos seria grata, c a 
nenhum escassa, pelo muito que pretendia com ches re-
partir, por serem estes laços mais próprios para caçar a 
estas feras, que parece tinhão de humana só a forma. Não 
se enganou a prudente conducta do Padre Velloso; porém 
não conseguio a volta tão depressa como tinha sido arre-
batada a fugida, sendo primeiro necessárias algumas expe-
riencias para se darem por seguros do perigo. Praticados 
os primeiros pelos Indios do Padre, sahirão alguns mais 
afoutos e menos assustados a descobrir o campo, com passos 
tão lentos e com pisar tão brando, como se viessem a espiar 
o inimigo. Chegados finalmente á presença do pastor as es-
pantadas ovelhas, mas ainda de largo pelo receio com que 
vinhão, lhes fallou este com vozes tão brandas e com phrazes 
tão attractivas e próprias da sua lingua, em que o Padre, por 
ser a geral, era perilissimo, que como se fosse um delles o 
abraçarão alegres, c receberão contentes, voltando com as 
mãos cheias de premios a buscar os parentes c familias, que 
todos juntos com os filhinhos diante o reconhecerão logo 
por pai, deixando-lhe em casa, como prendas os mesmos 
que o erão do seu amor e naturalidade. Era para admirar 
o grande contentamento, com que o acompanharão, deixando 
a dos pais pela companhia dos Padres, que com tal amor e 
carinho os tratavão, que parece não reconhecião outras 
mãos, que a dos seus insignes bemfeitores. Attractivo he este 
entre os Tapuyas, que o cuidar e acariciar-lhe os filhos, he 
o mesmo que tê-los seguros e constantes nas aldeias. 

A primeira disposição do nosso novo Missionário foi es-
colher tres índios dos de maior capacidade, e manda-los em 
companhia do embaixador que viera, com o mesmo caracter 
aos do sertão de Pinaré, avisando-os cm como era vindo de 
Portugal por mandado do seu rei a busca-los c fazé-los 
filhos de Deos, c (pie para prova desta sua determinação 
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llics ficava já fazendo naquello lugar muitas o boas roças, 
prevenindo-lhes casas, o tudo o mais necessário para a sua 
vivenda e comniodidado entre os Porluguezes, com a assis-
tência dos Padres, para lhes acudir nas suas maiores neces-
sidades. Acompanhava a embaixada um bom presente de 
ferramentas e curiosidades de pouco custo, mas de grande 
preço entre aquellas nações, para se repartirem pelos Prin-
cipaes e suas familias; porque sem este adjunto pouco se 
adiantão as negociações com semelhantes barbaros. 

Partirão os embaixadores com promessa de se acharem 
de volta com a resposta dentro de tres luas, que são os 
mezes por onde se governão, que era o mais breve que se 
podia fazer a viagem, distando mais de quarenta jornadas 
daquelle sitio o sertão dos Goajajáras. Emquanto elles ca-
minhavão, cuidava o zeloso Padre na instrucção da aldeia, 
gastando a maior parte do dia na explicação do cathecismo 
e ensino das orações, sendo para admirar o grande gosto 
com que índios e índias acudião á doutrina, que infalivel-
mente se fazia aos meninos e meninas todos os dias de manhãa 
e de tarde, costume antiquíssimo de todas as nossas aldeias ; 
umas vezes mais e outras menos, conforme se podião 
desembaraçar do serviço preciso das suas casas e lavouras. 
Não constava por então a aldeia de mais almas, que setenta, 
por ter fugido a maior parte para as suas terras, por causa 
da terrível fome, que abrangia a todos naquelle tempo, e a 
não chegar o Padre tão depressa, nem ao menos rasto acharia 
daquellas pequenas relíquias. Foi fácil ao caritativo mestre 
ajudado do Irmão José Soares instruir-se de sorte a escola 
da Santa Doutrina, que todos assim grandes, como peque-
nos, assim moços, como relhos, se forão pondo capazes de 
receber os Santos Sacramentos, entrando primeiro pela porta 
do Santo Baptismo. Baptisou primeiro com toda a solemni-
dade e feslejo aos Principaes, elevando da mesma sorte a 
Sacramento seus antigos matrimonios, pela obrigação que 
tinhão de os fazer, como já christãos ih facia Ecclesioz, na 
forma que determina o Sagrado Concilio Tridentino. Dos 
baptismos dos Principaes passou aos dos innocentes, depois 
aos adultos, tudo e da mesma sorte que nos primeiros, 
com grande gosto e consolação dos Missionários, e não menor 
dos Índios pelo socego e paz, em que todos vivião, também 
assistidos no espiritual e temporal de seus vigilantes e ca-
rinhosos Padres. 
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Occupados em tão santos exercícios csperavão elles pelos 
embaixadores com olhos tão longos, como os desejos, por 
ser já passado o tempo do ajuste. Entretanto ia picando a 
fome na aldeia por falta de farinhas, que mandou logo pedir 
ao Capitão-mór Governador, para com ellas acudir ao des-
amparo dos mais necessitados. Muito padecerão os Padres, 
mas muito soffrèrão os índios; porque, como o Capitão-mór 
respondesse, que se quizesse as farinhas, as fosse com os 
índios comer á cidade, que ao Itaquy estava resoluto a não 
Ih'as mandar, querendo que a necessidade obrasse o que 
a forca não poderia sem a nota e perigo de os trazer invo-
luntarios, aonde precisamente havião os índios experimentar 
maiores extorsões nos pertos que nos longes da cidade, sus-
tentou a praça o valoroso ministro e soldado de Christo; até 
que vendo no ultimo desamparo aos seus neophytos, e que 
seria tenacidade com visos de imprudencia o querer resistir 
a um tão poderoso inimigo, como a fome, praticou a sua 
gente e com parecer de todos, por remir a sua necessidade 
se retirou com os seus aldeianos para a cidade a buscar o 
remedio entre os receios do maior perigo; não sendo menor 
a desconsolação dos Padres, que a dos índios, vendo frus-
tradas e sem effeito as bem fundadas esperanças da sua 
embaixada. Forão todos recebidos do Padre Superior An-
tonio Vieira com entranhas de pai e carinhos da mais amo-
rosa mãi, não sendo pequeno o gosto, quando os experi-
mentou tão adiantados nas cousas da fé e repetições da 
Santa Doutrina; em que mais que todos se distinguió um 
menino de seis para sete annos, decorando com tal viveza e 
graça as orações e respostas, que ordenou o levassem no 
dia seguinte á doutrina, que costumava fazer na Igreja da 
Matriz, aonde o menino se achou todo pintado e empavesado 
com pennas ao modo da-sua terra; e á vista de todos os-
tentou a sua viveza, e leu de ponto com tal expedição, que 
deixou assombrados os Portuguezes, que assistirão ao exame, 
sahindo o nosso innocente candidato laureado por voto 
de todos nos pontos e exame da Santa Doutrina com 
grande ternura do mestre, e juntamente do arguente que 
lhe assistira, que era o grande Padre Vieira, que quiz cor-
ressem por sua conta os gastos daquelle tão plausível, como 
edificante acto, em idade tão tenra e entre educação tão 
rustica. 

Recolhidos os Missionários á nossa casa, c os índios a uma 



das aldeias de F,l-rc¡, dentro da mesma Ilha, ftcou por então 
desvanecida a entrada ao sertão do Pinaré do nosso Padre 
Francisco Velloso, a quem os embaixadores que mandara, 
totalmente esquecidos da volta na companhia dos parentes, 
não deixarão de corlar os voos ao sen espirito, obrigando-o 
a buscar nos sertões do Pará o mesmo que agora perdia 
nos do seu appetecido Pinaré. 

Mas, porque a entrada deste se seguio dahi a pouco 
mais de um auno, depois já da partida do Padre Velloso 
para o Pará em companhia de seu Superior o Padre Vieira, 
concedão-me os leitores licença para tratar delia, por não 
corlar o lio á Historia, ainda (pie precisamente se altere 
a rigorosa chronologia do seguinte anno, porque receio 
nos não dé esta primeira parte outro lugar a fallar della. 
Antes porém de entrarmos nesta expedição, he preciso 
lembrarmo-nos de uma Provisão, de que já fizemos men-
ção, que o Sereníssimo Senhor Dom João IV, de grata 
memoria, mandou passar ao Padre Vieira, assignando-lhe 
como fundações dos Ires collegios do Maranhão, Pará e 
Gurupa, outras tantas aldeias das do seu real serviço para 
nos servirem com total independencia dos seus ministros e 
isenção da repartição dos moradores de seus respectivos 
districtos. Já no Pará se tinha entregue a aldeia de Morti-
guera aos nossos ex-vi da determinação real. No Maranhão 
ainda se dilatava por se não offerecer ainda a occasião de 
a pedir. 

Pela ausencia para o Pará do Padre Superior de toda a 
Missão, o Padre Antonio Vieira, ficou Superior da casa de 
Nossa Senhora da Luz da Cidade do Maranhão o Padre Ma-
noel Nunes. Estavão ainda frescas as memorias da embai-
xada que o Padre Velloso linha mandado aos Goajajáras; 
mas sem effeilo por não terem ainda chegado com a res-
posta. Ardia não menos no coração do Padre Nunes, que no 
de Vellosoo desejo da conversão e reducção daquellas almas, 
(pie a mesma facilidade do idioma, por ser da Iingua geral, 
tirava um dos maiores estorvos, que seexperimentão em se-
melhantes entradas, quando se vêem obrigados a explicar 
por interprete o que dito pelos Padres cobraria maior força, 
sendo bem entendidos; que com boas palavras, e melhores 
dadivas he que se costumão mover ao chrislianismo, e ac-
ceitar a visinhança dos Brancos (assim chamão aos Porlu-
guezes) e companhia dos Missionários. Todas estas diffieul-
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da.des facilitava a língua gorai desta nação, cm que o Padre 
Nunes era versado; c como o seu zelo não concedia demoras 
ao desejo daquelia entrada, buscou o Governador e Camara, 
e a ambos propoz a resolução com que eslava de descer, 
ou toda, ou parte daquelia nação Goajajára, concedendo-se-
llie hu.ma limitada ajuda de custo para o preciso gaslo da-
quellc descimento, não pelo que respeitava a sua pessoa, 
que podia muito bem correr parelha com os romeiros das 
canoas, mas sim pelo que esles eos do mallo indubitavel-
mente baviào gastar no seu transporte. 

Foi a proposia tão má de digerir cm hum e outro tribu-
nal, que nem ao menos lhe alargarão as esperanças com 
hum audiemus te de hoc iteram, mas ambos á huma des-
engañadamente responderão, que estavão os erarios tão ex-
haustos, que nem ainda para cousas de menor quantia, e 
maior necessidade se achava dinheiro. Passado ficou o bom 
Padre Nunes com a sequidão da resposta, e pensativo com 
ella se recolheu para casa, contando aos companheiros a 
causa da sua desconsolação em uma expedição tanto do ser-
viço de Deos, quasi resoluto a levar adiante a empreza, 
posto que para o effeilo delia fizesse algum empenho por 
conla da mesma casa, que bem via não poder com os gastos 
pelo limitado da renda: porém que Deos, de quem era a causa, 
daria com que pagar o empréstimo e com que cobrir os 
gastos em obra tão pia, e de tão grande serviço de Deos. 

A todos pareceu bem a resolução, menos em que os índios 
se descessem para as aldeias do El-rei, não correndo os 
gastos por conta de sua Real Fazenda, mas sim pela pobre 
casa, que precisamente se havia de empenhar com as mais 
necessárias bagatellas, que costumão intervir nos descimen-
tes. Além de que aquella casa ou collegio de Nossa Senhora 
da Luz ainda não estava entregue de huma aldeia das do seu 
real serviço, que Sua Magestade lhe mandára dar logo na 
entrada de sua primeira fundação, como patrimonio delle, 
c manutenção deseus Religiosos para o futuro. Que se fizesse 
pois o descimento á custa da casa, mas com obrigação de 
nos ficarem servindo voluntarios em lugar dos já descidos 
que oSerenissimo Rei mandára dar aos Padres. 

Esla a determinação com que logo se recorreu ao Go-
vernador e Camara: e como nella se lhe não pedia dinheiro, 
e o que mais era se forravão da obrigação de dar aos Pa-
dres huma aldeia, como Sua Magestade mandára, foi nota-
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vcl o gosto com que aprovarão a ideia, e maior ainda a 
liberdade com que concederão a ampla licença de poderem 
descer á custa do Collegio huma aldeia, que fosse só do ser-
viço privativo dos Padres, em lagar da que se mandára dar 
na Provisão Real, ficando os reaes ministros desobrigados da 
entrega, e os Padres satisfeitos com a que descessem á sua 
custa. 

Deste ajuste se deixa ver o grande prejuízo, com que 
se nos fazia mercê da maior parte do que era nosso, man-
dando-nos Sua Magestade entregar huma aldeia já estabe-
lecida, sem os inconvenientes e contingencias dos desá-
menlos do sertão. Porém como a tenção dos nossos Padres 
por uma parte do serviço de Deos, por outra do serviço dos 
moradores, poupando-lhes mais aquella aldeia para o seu ser-
viço, erão os dons poios que sustentavão firmes o peso de 
tantos gastos, havida a licença do Governador e Camara, se 
tratou logo de pôr corrente todo o necessário para a viagem, 
e com a maior brevidade se partió o bom Padre Manoel Nu-
nes para a sua gloriosa missão, deixando a casa entregue ao 
cuidado e diligencia do Padre Manoel de Lima. 
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CAPITULO I\ 

ÇOJSTÍpÀÇÃÒ DA MESMA MATERIA. 

Vencidas pelo nosso Missionário as correntezas do rio. e 
a enfadonha praga dos insectos, de mosquitos e maroins, 
coulra especie mais pequena, ainda que por outra parte re-
creada a vista com a variedade de aves e largas e dilatadas 
campinas, que so offerecião de huma c outra parte do rio, 
sendo tantas e tão enroscadas as voltas que faz com a cor-
rente, que não he das mais precipitadas, como quem algu-
mas vezes o navegou, que he preciso correr a proa das ca-
noas todos os quatro rumos, motivo porque em huma hora 
se pode vencer em hum cavalio por terra o que na canoa 
apenas hasta hum dia. lista a razão porque as canoas da 
nossa expeí.ição gastarão agora trinta e cinco dias até chegar 
ás Ierras dos desejados Indios Goajajáras, que para o nosso 
Padre foi na verdade terra de promissão pelos grandes e co-
piosos fructos, que esperava colher da abundancia de seu di-
latado terreno. 

Erão estes os Indios que buscava, c achou situados os 
primeiros em hum lugar, que se dizia Capiytuba. Não es-
tranharão os que recebião os bospedes que chegavão, 
porque a maior parte erão parentes, que o Padre levava 
por romeiros, dos que Unhão sido ncophytos do Padre 
Velloso, e já estavão passados do Itaquy para a Ilha do .Ma-
ranhão, como dissemos. Dadas as boas vindas, c passados 
os primeiros dias de hospedes, inquirió o Padre a causa da 
demora dos Embaixadores, que não foi outra mais, que o 
receio de virem a cahir nas mãos dos Portuguezes, não lhes 
parecendo racional deixar o descanso das suas terras pelos 
trabalhosos serviços, e violencias experimentadas no poder 
dos brancos. Ena realidade este he o principal embaraço dos 
descimentos destes gentios ao gremio da Igreja, e que não 
custa pouco vencer aos nossos Missionários por mais que 
lhes assegurem o bom trato dos Portuguezes, por sempre vi-
verem na desconfiança que os Padres aos primeiros impul-
sos das ordens dos Governadores os hão de relaxar ao 
braço secular. 
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Ponco satisfeito ficOü o Padre com a noticia do funda-
mento do mallogro da primeira embaixada; comtudo, como 
fiava mais nos auxilios divinos, que nas forças humanas, 
propoz ao Principal daquelia nação a causa da sua vinda, 
que era o fazè-los filhos de Deos, e reduzi-los a huma vida 
menos barbara, e de maior conformidade com a razão, cm 
que humanisadosao divino c ao humano podessem desfructar 
as mesmas conveniencias de outros Índios, que primeiro 
que ellos tinhão trocado a vida de infiéis pela de Christâòs, 
e gosavão na companhia dos Padres, quando não fosse de 
menor trabalho, ao menos de maior socego; sem sustos de 
guerras, e sem os inconvenientes de estarem sempre á barba 
com seus inimigos, com perigo de suas familias, e de fica-
rem sujeitos nas inconstancias da fortuna ás leis invioláveis 
da cruel barbaria dos vencedores. Que elle tinha licença de 
El—réi de Portugal para descer para o serviço dos Padres 
huma aldeia totalmente independente do serviço dos mora-
dores. Que querendo aceitar o convite, e aproveitar-se da 
occasião de serem ao mesmo tempo filhos de Deos, e da 
boa criação dos Padres, que lhes promellião e assegura vão 
da parle de todos de os tratarem como ta es, e não duvi-
dassem acompanha-los, pois sabião muito bem, e estavão in-
formados de serem e terem sido os Padres da Companhia o 
commnm amparo, e protecção dos mesmos índios. 

Ouvida a proposta, a todos agradarão as condições, assen-
tando logo entre si, que no poder privativo dos nossos 
Padres não tinhão que receiar suas antigas desconfianças, 
antes pelo contrario, debaixo de seu particular cuidado se-
rião p rom pios os salarios dos seus serviços, continuas as 
assistências nas suís doenças, e quotidianos os soccorros nas 
suas mais. leves necessidades: o porque o Padre ultimamen -
te lhes assegurou, lhes não havia faltar lempo para o descan-
so, porque emquanto melado da aldeia servisse, a outra 
metade havia descansar. Livres já do susto de serem entre-
gues aos brancos, e seguros na asseveração c fiel palavra 
do Padre, aceitarão os pactos e eoneordárão nas condições, 
offcreccndo-sc á partida, depois que desfizessem as suas 
roças, que não tardou muito, expeditos já e desembaraça-
dos, a seguirem as ordens do seu .Missionário, a quem logo 
renderão anticipada obediencia, como subditos. 

Contente o satisfeito com a sua missão, se embarcou o 
Padre Manoel Nunes com todas as almas dos que se achavão 



— /«-IO — 

naqiielle sitio de Capiytúba, sem ler gasto mais na expedi-
ção que o espaço de quatro mezes. Rico, acompanhado de 
tantos despojos, conduzindo tantas ovelhas, que estavão des-
garradas pelo inculto dos serióos do Pinaré, do aprisco deli-
cioso dosespiriluaes campos e ferieis pastos da Santa Igreja, 
a que via conduzidas lanías victimas, quantas erão as almas 
dosseus amadosGoàjajáras. filhos já da sua conducta, do seu 
zelo, c da sua doutrina. Como a correnteza do rio ajudava 
o curso das canoas e alliviava os braços dos remeiros, foi 
breve a viagem, e cm poucos dias chegarão alegres ao por-
to da aldeia do Itaquy, por lerem ali casas feitas, c tal ou 
qual comrnodidade da Igreja, sem a trabalhosa pensão de 
haverem fundar de novo, o mesmo que a diligencia dos pa-
rentes que já ali Unhão habitado lhes offerecia, e em gran-
de parle lhes poupava. 

Aqui viverão alguns annos, visitados sempre dos nossos 
Padres, cuja penuria de sngeitoslhes impossibilitava a actual 
assistência de missionário; o que foi parte para que os Ín-
dios se desconsolassem, e picados das saudades do natural 
domicilio ( paixão ordinaria entre elles ), se retirarão pouco 
a pouco a seu amado Capiytítbà, senão todos, ao menos 
uma grande parte. De sorte que foi preciso acudirem os 
Padres á consolação dos que ficarão desgostosos já daquelle 
sitio, mudando-os para outro, a que chamão Cajuypc, 
um dia de viagem mais abaixo do Itaquy. Cnnlinuem-me 
licença os leitores, que quero acabar esta noticia dos Goàja-
járas até o presente tempo. 

Neste lugar lhe mandou fazer depois, sendo Superior o 
Padre João Felippe fiellendorf, uma bi lla aldeia com boa 
Igreja, e casas para vivenda de missionários, em ordem aos 
ter mais contentes, por estarem enfastiados da assistência do 
Itaquy. Como já neste lempo Unhão chegado de refresco al-
guns sugeitos da Europa, nomeou o Padre Superior por pri-
meiro missionário ao Padre João Maria Gorçooi, e por seu 
companheiro o Irmão Manoel Rodrigues. Coadjutor tempo-
ral, que ainda achei vivo no Maranhão, já entrevado, e com 
uma idade quasi centenaria. Tinha chegado o Padre João 
Maria Gorçoni, de Italia, arrebatado de seu fervente espirito, 
e, com opinião Dommum de santidade lai, que ainda hoje 
contavão alguns Goàjajáras muito velhos terem ouvido a seus 
pais, que o Padre João Maria fora delles respeitado como 
homem santo: porque alcançára de Reos o prolongar-lhes 



odia para, alcançar cúmplela vjctona-de seus inimigos; de 
cuja crueldade forão livres pelas orações do Padre João 
Maria. Ksteillnstrissimo varão, (pie assim se podia chamar em 
todo o sentido, foi então o missionário dos Goàjajáras no 
novo e bello sitio deCajuype. 

Com grande cuidado tratava o solicito pastor de acudir á 
necessidade das suas ovelhas com o pasto da santa doutri-
na, iòslruindo-as em exercícios de devoção, e santo temor 
de Déos, porém com maior ainda discorria sobre o meio de 
trazer ao mesmo rebanho as que Unhão fugi-lo para o mato, 
levadas de sua natural inconstancia ; sendo tão fareis em 
descer, corno em voltara buscar os mesmos sertões donde 
sahirão, propriedade muito antiga desta inquieta nação. 
Considerava a precisa obrigação de deixar noventa e nove 
por ganhar uma ovelha perdida, c que faria por adquirir a 
tantas desgarradas, na precisão de deixar essas poucas com 
que ao presente se achava. Julgou por mais seguro mandar 
primeiro hum embaixador, que tenteados os ânimos lhe fran-
queassem a entrada a repetir maiores diligencias, alé os ver 
totalmente conduzidos aos primeiros postos, que largarão 
mais por motivo de hum temor pânico, que por causa racio-
nal, que os obrigasse a uma ausencia tão reprehensivel, e 
por todas suas circumstan ias opposta ao bem de suas almas, 
o á eterna salvação de tantas c tão innocentes familias; 
morrendo, assim adultos como crianças, ao desamparo nos 
matos, sem Peos, sem lei. e sem Sacramentos, liurís apos-
tatas, e outros, sobre gentios, barbaros, e sem outras regras 
de bem viver, que as de seus brutaes appetiles, a que os 
tinha emancipado a fragilidade da natureza, reduzindo-os a 
feras, por se não quererem sujeitar a viver como homens, 
e a obrar como racionaos. 

Partió o Indio com a embaixada, mas não voltou com a 
resposta o embaixador, porque o inimigo, serpeóle astuta, 
lhes tinha metlido na cabeça, que o intento dos Padres era 
mellél-os na rede para os entregar aos brancos, que era o 
mesmo que sacrificar-lhcs as liberdades, para chorarem, 
como os mais, as rigorosas pensões de hum càptiveiro; 
porque não obstante os Padres osquizessem defender, era 
impossível livrarem-os das mãos dos Porluguezes e ordens 
dos Governadores, em Cajuype. Assim discorriãoaquel!es bar-
baros, que neste discurso o não parecião, mas a mesma ex-
periencia, que em outro tempo os ensinara, os fazia agora 
ser um pouco mais cautos. 
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Resolveu-se por ultimo o bom Padre João Maria a ir em 

pessoa, ou a conquistar os ânimos daquelles obstinados, ou 
a tirar na sua repulsa o total desengano da desistencia da 
conquista. Encommendando primeiro o negocio aDoos, partió 
finalmente acompanhado dos seus neophitos Goàjajáras, pro-
vido de premios, e com todos os mais aprestos, que lhe pa-
recerão necessários para a conducção dos reduzidos, no caso 
que alguns o quizessem seguir. 

Foi a viagem trabalhosa, por ser preciso obrarem as forças 
na agua o mesmo que servião na terra, porque era ne-
cessário abrir caminho ás canoas, rompendo com o ferro os 
densíssimos múrúrys (são os limos do rio) que nascião ao 
lume da agua, nadando ao mesmo lempo pelo rio aquellas 
ilhas volantes nas partes onde não era tão basto, para con-
tinuarem outras em mais prolongada distancia. 

Chegou emlini, apezar de tantas dilíiculdades, a bum porto, 
por onde se servião por terra os Índios de Capiytúba que 
buscava) por não poderem romper o rio comamatta fechada 
dos múrúrys. Aqui deixou o bom e afllicto Padre as canoas 
com guarda siillicicnte, c como lhe não permittia mais de-
moras o fervor abrazado de seu espirito, partió ¡inmediata-
mente por terra com seu companheiro, o Irmão Manoel Ro-
drigues, e alguns -Índios com a bagagem e altar portátil. 
Se até ali Unhão sido os trabalhos das mãos grandes, maiores 
forão por diante os trabalhos dos pés, e fadiga do corpo, 
porque lhe era necessário romper inatos fechados, e passar 
lagos e pantanos com agua até a cinta, com os olhos sempre 
no Cóo, donde esperava o apostólico varão o auxilio de seu 
Senhor. Com oito dias de tão áspero caminho chegou final-
mente o Padre ao seu desejado Capiytúba, tão fatal sempre 
ao incansável desvello dos nossos missionários Chegárão tão 
desfallecidos, e cortados da viagem, que moviáo á compaixão 
os mesmos índios, admirados de verem tanta valentia na-
quelles espíritos, sem perdoarem a trabalho, nem fazerem 
caso da saude até chegarem a pôr em perigo a própria vida 
pelo seu remedio, e conversão das suas almas. 

Então o bom Padre, depois que os vio juntos ao éco da 
novidade, tirando da mesma fraqueza forças, lhes fez buiu 
tal arrazoado, propondo-lnes os trabalhos a que a sua tena-
cidade dava causa, afuiando-lhes a brutal vida que passavão 
nos matos, c trazendo-lhes á memoria o muito que pelos 
conservar filhos de Deos Unhão obrado os Padres, sem per-



doar gastos, c sem omittir diligencias que podessem fazer 
a bem de seu espiritual e temporal proveito, que os deixou 
assombrados, e a huma grande parte movidos a abraçar os 
avisos de tão solicito e amoroso pai. Agazalhados os mis-
sionários, segundo o tempo e lugar permiltião, humas vezes 
com bons desejos, outras com boas obras, forào alimentando 
os novos hospedes, reluzindo em tudo huma total pobreza 
porse não estenderem a muito, nem a qualidade dos guizados, 
nem a diversidade das viandas, que de ordinario são algum 
peixe ou caça, com o seu costumado beijú, que é um bóio 
redondo feito de farinha de páo ; entretanto, como já lhe 
sabião o intento, andavão ruminando a primeira pratica do 
Padre, e conferindo entre si, se o havião ou não seguir 
debaixo da segurança de que os Padres havião de assistir 
com elles, e que não havião de ser repartidos pelo serviço 
dos brancos, conforme a promessa (pie offerecia o Padre 
cm nome do Rei. .lá a este tempo linha o missionário re-
partido com o Principal, e com os que lhe parecerão mais 
apios, dos présenles que para o mesmo effeilo levava; e'na 
verdade mais com elles, que com as palavras e promessas 
lhes ia já abrandando a dureza dos seus ânimos, por na-
tureza barbaros. 

Como era vulgo, dividio-se em contrarios pareceres; os 
mais animosos e menos encaprichados assentáráo logo de 
se descerem, e assim o (lerão a entender ao missionário, 
attrahidos da carinhosa affabilidade, com queostrativa e a 
seus filhos e familias Os mais tenazes, ou para melhor 
dizer os mais medrosos recusarão seguil-o, porque se não (ia-
vão das promessas, ou porque talveznão era chegado ainda 
o tempo da sua reducção. Vendo o Padre que se não aca-
bavão de resolver, e que perdia na demora quanto podia 
lucrar na partida, despedido dos mais, buscou o porto com 
os menos, que sempreo numero dos escolhidos he o menor, 
e nesta occasião foi maior o trabalho por razão das crianças 
e alguns velhos; porque era preciso esperarem os valentes 
pelos fracos, e o pastor levar adiante as ovelhas com bran-
dura entre as asperezas de hum tão intrincado caminho. 
Tudo venceu, e tudo prevenio, carregando muitas vezes, e 
o companheiro os mansos cordeirinhos, que nãopodiáo acom-
panhar as mãis, carregadas já de outros de menor idade 
com tanta alegria, que chegárão ao lugar das canoas com 
mais contento que trabalho. Embarcadas, e carregadas as 
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canoas da melhor e mais preciosa droga daquclles sertões¡ 
se entregarão todos á correnteza do rio, fazendo-lhes está 
desandar cm dez, o que Unhão tres mezes antes navegado 
em trinta dias. 

Tocado o porto da aldeia nova de Cajuype, foi inexplicável 
a alegria com que todos vierão receber o Padre c os parentes; 
mas minto mais ao seu amante Pai, de quem já tinhão ex-
perimentado a docilidade do genio e o agrado do trato, que 
sabe ser a caridade engenhosa para conciliar com o respeito 
o amor, e com este os aífectos dos próximos, a quem trata 
como a imagens do Creador. Desembarcados os novos hos-
pedes, os levou logo á Igreja, e depois de os offcrecer todos 
a Déos, os repartió pelas casas dos aldeianos, ficando huns e 
outros bem servidos, por serem mutuas as relações de pa-
rentesco que ha entre estas nações, I oslando o serem patricios e 
viverem juntos, para se tratarem por parentes. Tratou logo 
de lhes mandar fazer as suas vivendas, e repartió pelos 
homens, fouces e machados para tratarem das suas lavouras, 
não se descuidando de os instruir na Santa Doutrina e mys-
terios da nossa fé, até colher de todos o fructo desejado de 
seus fervores e trabalhos, que era o Santo Baptismo, que 
primeiro aos innocentes, e depois por sua ordem, e conforme 
a disposição de cada hum, conferio aos mais adultos, com 
grande consolação do servo de Deos, que embora poucos, 
se contentava com os que o Clementíssimo Senhor lhe dera, 
por não ser ainda chegado o tempo de maior colheita. 

Ao Padre João Maria Gorçoni succedeu o Padre Antonio 
Pereira, que no seu tempo recebeu alguns, que por si só 
espontaneamente se descerão; sendo muitas vezes hum leve 
accidente a causa, e obrando huma desconsolação, que tem 
entre si nos matos, o que não podérão acabar as mais fortes 
persuasões do Missionário. Tão extravagante he nelles o 
ordinario vicio da inconstancia ! Ao Padre Antonio Pereira se 
seguio o Padre João Felippe Reltendorf, que fóra o fundador 
da aldeia de que era Missionário, e por isso cuidou muito 
no seu augmento, expedindo ao Irmão Manoel Rodrigues, já 
pratico no paiz, e conhecido dos Goàjajáras de Capiytúba, 
de onde trouxe hum grandioso lote de Tapujas, por serem 
já menores os receios, informados do bom tratamento e so-
cego dos parentes, no poder e serviço dos nossos Padres, 
sendo aquelles causa de nunca descerem juntos, querendo 
experimentar em cabeça alheia o mesmo a que não queriãu 
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sujeitar a própria; porém enganárão-se; porque nem os 
Governadores, nem os Portuguezes inquietavão os índios, 
sabendo pertencer pela ordem real ao serviço dos Padres, e 
muito á sua custa nos descimentos, que repetirão por causa 
das fugas para o seu sertão, a que erão notavelmente incli-
nados os Goàjajáras. 

Ultimamente no anno de 1683 a mudou o Padre Pedro 
Pedrosa, duas yezes duro como pedra, na tolerancia dos tra-
balhos, com os quaes o conseguio, apezar da repugnancia e 
pouca vontade dos índios, que não querião apartar-se para 
mais longe das suas terras, por não experimentarem maior 
difliculdade na retirada; para que não era necessária grande 
causa, bastando huma pequena reprehensão do Missionário 
ou hum moderado castigo para se ausentarem para o seu 
valhacouto de Capiytúba. Vistas comtudo as grandes con-
veniencias do Maracú (*), junto e á beirada de hum famoso 
lago,abundantíssimo de peixe,com excellentes terras de roçar 
para a parte de Tremaúba, se resolverão a seguir o conselho 
do Padre, e a assentarem a aldeia no lugar, aonde ao pre-
sente se acha, e he o sitio mais delicioso que tem o Estado, 
e o de maior recreio no tempo de verão, que no inverno se 
faz pouco appetccivel pela immensa multidão de insectos, que 
he preciso apagar as luzes e fechar as portas e janellas para 
passar menos mal o resto da noite, e huma grande parte do 
dia. Tem huma bella Igreja de Nossa Senhora da Conceição, 
que ha pouco tempo se acabou, e muito boas casas para vi-
venda do Missionário, o qual reparte os índios por turno para 
o serviço do Collegio,que commummente he conduzir bois das 
mesmas campinas do Maracú, aonde os Padres tem innúme-
ra vel gado para sustento dos religiosos do Collegio. Defronte 
a huma vista desta aldeia está situado o engenho de S. Bo-
nifacio, huma das melhores fazendas, e o maior nervo do 
Collegio do Maranhão, cm terras do mesmo, por carta de data 
e sesmaria, fundação do Padre Manoel de Brito, de boa me-
moria nos annaes da Vice-Provincia. 

Antes de Analisarmos este Capitulo he preciso advertir, 
que, segundo a determinação do regimento das Missões, se 
mandava dar esta aldeia no rio ítapucurú; porém os índios 
Goàjajáras, que sentião difliculdade de situarem no Maracú, 
maior a tinhão para se mudarem para aquelle rio, querendo 

(') Ho hoje a cidade de Vianna. 
(Nolu do Ediclorl. 

53 
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autos voltar para as suas terras, do que expor-se ao perigo 
de viver entre nações inimigas, que não deixarião nunca de 
os perseguir o assaltar, na sua mesma aldeia; e como são 
índios de sua natureza pusilânimes, não os pôde vencer a 
persuasão do Padre, allegando-lhes com a real ordem; o 
para que esta tivesse o seu devido cumprimento, e se po-
voasse o rio Itapucurú, como Sua Magestade mandava, fun-
darão nelle os Padres, além da aldeia antiga deS. Gonçalo, da 
nação Tobajáras, a aldeia da nação Cahycaliy,a mais bellicosa 
e o terror daquelles sertões, devendo os moradores daquelle 
rio aos Padres o melterem de paz com os Portuguezcs hum 
gentio, que era o açoute e assombro das fazendas e engenhos 
de todo o seu districto. Além desta fundarão mais as duas 
dos Barbados, como já tocámos, por onde parece ficou super-
abundantemente satisfeito o disposto no regimento; sup-
posta a negativa, e com taes fundamentos dos Goàjajáras. 

Ordenava mais Sua Magestade, que os Padres, quanto pos-
sível lhes fosse, estabelecessem outra aldeia no mesmo rio 
Pinaré e seu sertão, o que se não pôde effectuar logo pela 
repugnancia dos índios, não se. querendo sujeitar ao serviço 
dos moradores, até que vencidas todas as difficuldades, e o 
que mais era as perseguições e assaltos de seus inimigos, os 
obrigárão a aceitar a protecção das nossas armas, sendo o 
primeiro Missionário desta empreza o Padre Luiz de Oliveira, 
natural de Delias, junto á cidade de Lisboa; o qual por meio 
de trabalhos incríveis os tirou do mato, e situou naquelle 
mesmo porto, aonde antigamente tinha feito o seu desem-
barque o Padre João Maria Gorçoni. 

Aldeiados os primeiros, que era o todo da difliculdade, 
foi fácil aos seus successores, os Padres Manoel de Abreu e 
Caetano Ferreira, o descer a outros muitos, que vierão a for-
mar a celebre e populosa aldeia do Pinaré. Mas, porque o 
rio no tempo do verão, que era o próprio da navegação, só 
se deixava vadear até o porto do Carú, sendo preciso trans-
portar a carga da canôa por terra aos hombros dos índios, 
com não menor fadiga destes, que prejuízo das cargas; neste 
sitio do Carú a fundarão ultimamente os Padres Antonio 
Dias e Manoel de Miranda, para pouparem com o trabalho de 
huma mudança o de muitos annos em tão laboriosa con-
ducção, que foi para os índios o principal motivo, para 
abraçarem o mesmo, de que sempre fugirão. He esta aldeia 
como asmáis do serviço de Sua Magestade, não obstante ser 
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descida a expensas dos Padres, e sem o menor custo da 
sua real fazenda no principio da sua primeira fundação. 

O Padre João Felippe Bettendorf, cm hum dos seus cs-
criptos, que deixou por apontamentos para a Historia da 
Více-Provincia, a quem esta nossa deve a maior parte 
das suas noticias, por ser religioso de exactíssima ver-
dade e coetâneo daquelles tempos, alfirma, que indo ao 
Reino, por Procurador de toda a missão em 1085, alcançara 
do Sereníssimo Senhor D. Pedro II, novamente assumpto ao 
throno, huma concessão absoluta da aldeia do Maracú do 
serviço e administração dos Padres independente das condi-
ções expressadas no regimento das Missões; porém nem 
copia, nem original achei da dita concessão, devendo suppor 
de hum religioso tão authorisado por virtude e letras não 
quereria macular a seus escriptos com huma mentira tão 
enorme, nem tão pouco deixar á posteridade noticia, com 
que se pozesse em perigo a verdade da Historia. 

Estas fielmente tiradas do que achei, são as notícias que 
podemos dar do Pinaré. e suas aldeias, a que nos conduzio 
a primeira missão dos índios Goàjajáras feita pelo insigne. 
Missionário Francisco Velloso, no anno, que levamos, de 
1053, e foi preciso alterar a successão dos seguintes annos 
pelo que diz respeito á essa materia, pela não deixarmos 
truncada, e nos não ser fácil poder tratar das cousas do 
Maranhão, senão na segunda parte ou tomo, em que não 
faltarão outros materiaes para a historia, por varios e ra-
ríssimos acontecimentos daquelle tempo, de que poderá 
resultar não pequeno gosto aos leitores, visto que com a 
infelicidade do estylo, podendo encher as obrigações de 
obediente, não podemos acudir ás condições do histórico; 
o que confessamos sem a menor affectação, quando para 
o conhecimento do pedantismo, he a leitura da obra o 
melhor e mais evidente desengano. 

Estas expedições aos Goàjajáras nos tem apartado da vista 
as acções gloriosas do nosso grande Padre Antonio Vieira, 
não porque elle as deixasse de obrar, medindo-as o ajustan-
do-as á valentia do seu animo, para que a ociosidade e in-
acção não tivesse lugar em espirito tão fervoroso e em hum 
varão tão zeloso da maior gloria de Reos; mas porque tam-
bém admirássemos o valor de seus subditos, como filhos da 
sua conducta o da sua apostólica doutrina. 

Gontinnava elle no exercício dos seus sermões, que forãn 
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muitos neste lempo, e com notável tracto. Via a muitos Ín-
dios gozando já da sua innata liberdade. Experimentava, e 
quasi tocava com as mãos a tal reforma de muitos na delica-
deza das consciências da maior parte dos moradores, e de-
pois de dar repelidas c fervorosas «raças as Clementíssimo 
e Supremo Autor de tantas misericordias, vendo já gastos 
naquclla ilha a maior porção dos oito mezes depois da sua 
chegada, não cabendo já Ião grande alma em districto tão 
breve, não se contentando o seu fervor de communicar só 
a bum povo as claras luzes da sua admirável doutrina, de-
terminou passar no fim deste mesmo anno á Capitania do 
Crão-1'ará, com a mira posta sempre no celebre rio das Ama-
zonas, de cuja espiritual conquista queria ser autor, e pri-
meiro móbil na reducção de tantos milhares de almas, que 
crão as que o tinhão feito desprezar os applausos da corte, e 
fugir ás valias de um principe poderoso, sem perdoar as di-
ligencias, nem se poupar a trabalhos para o conseguir. Antes 
de o pôr por obra quiz distribuir os postos para conservar 
o conquistado, e dar a tudo providencia com a distribuição 
do seguinte. 

Dezoito sugeitos (melhor dissera dezoito tochas que ar-
dião, e velavão no serviço de Deos) contava a nossa gloriosa 
missão já para o fim deste anno de mil seiscentos e cincoenta 
e tres. A luz maior, que de dia e de noite acudia ao bem das 
almas dos próximos com a assistência, c ao dos subditos 
com a vigilancia e prudentes máximas do seu governo, era 
o grande Padre Antonio Vieira, Superior de todos, natural 
da sempre grande e illuslrissima Cidade de Lisboa, aonde 
nasceu a 6 de Fevereiro de 1608, entrou na Companhia no 
Collegio da Dahia, corte da America, em õ de Maio de 1622. 
Professo de quatro votos em 26 do mesmo, do anno de 1644; 
vindo a acabar por ultimo hum tão grande astro no mesmo 
ponto, donde tinha sabido para fechar com perfeição o cir-
culo de sua ditosa carreira no Collegio da Bahia, aos 18 do 
Julho de 1667. A luz menor, e que recebia mais influxos 
do primeiro astro era o prudente e virtuosíssimo Padre 
Francisco Velloso, Benjamin, e desempenho das mais diffi-
cultosas ideias do Padre Vieira. Era natural de Villa Nova de 
Famelicão, arcebispado de Braga, aonde nasceu no anno de 
í619, entrou na Companhia no Bio de Janeiro, em 1640. 
Professo de quatro votos em 15 de Agosto de 4048: varão 
de especial talento para tirar do mato nações barbaras e 
indómitas. 
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O Padre Thomé Ribeiro, terceiro na antiguidade, e não in-
ferior aos primeiros nas valentias do espirito, a quem não 
acobardarão diflicultosas emprezas. Nasceu em Lisboa no 
anno de 1623; entrou no Collegio da Bahia cm 164i e era 
prégador, e lingua geral insigne. O Padre Matheus Delgado 
era natural de Gordo, bispado de Leiria, aonde nasceu em 
1624, entrando na Companhia em 1641. 

O Padre Manoel de Lima, de singular agrado e natural 
respeito. O illustrissimo e activíssimo Padre João de Souto-
Maior. O Padre Manoel de Souza, o Padre Gaspar Fragozo, 
o Padre José Soares, todos naturaes da grande Cidade de 
Lisboa, fecunda mãí de varões ¡Ilustres e de homens sabios, 
de quem não pude saber os dias e annos dos seus nascimen-
tos e entradas na Companhia. O Padre Manoel Nunes, varão 
douto c de raro talento para os governos; nasceu em Lisboa 
em 1G0G, entrou no Collegio da Bahia em 1022; professo de 
quatro votos em 1649. O Padre Antonio Bibeiro, natural 
de S. Paulo, bispado do Rio de Janeiro, nasceu em 1615, 
entrou na Rahia em 1637; prégador, e o mais perito na 
lingua brazilica, que tinha bebido com o leite na primeira 
infancia. 

0 Irmão Antonio Soares, coadjutor temporal, formado em 
2 de Fevereiro de 1669. O Irmão Rafael Cardoso, que nasceu 
em Lisboa no anno de 1620; e entrou no Collegio do Rio de 
Janeiro no de 1640, e ainda não acabara o curso theo-
logico. 0 Irmão Rento Alvares, natural do Porto, aonde nasceu 
em 1627, entrou na Bahia em 1645, para coadjutor espiritual. 
OIrmão JoãoFernandes,coadjutor temporal,nasceu em Ponte 
de Lima, arcebispado de Braga, em 1602, entrou na Compa-
nhia no Collegio da Bahia em 1629, formado em 1645, era 
official de ferreiro. 0 Irmão Simão Luiz, do de carpinteiro. 
0 Irmão Francisco Lopes, o Irmão Agostinho Gomes, todos 
coadjutores temporaes, de quem não achei o assento das ida-
des, e entradas na Companhia, só sim, que este ultimo fora 
depois despedido. 

Estes os religiosos, e esta agora a nomeação do Padre Supe-
rior Antonio Vieira. 0 PadrcManoel Nunes, Superior da Casa 
de Nossa Senhora da Luz. O Padre Manoel de Lima, operario. 
Os Padres Thomé Ribeiro e José Soares, Missionários em 
gyro pelas aldeias da ilha do Maranhão. O Irmão Rafael Car-
doso, mestre da classe e doutrineiro. OIrmão Antonio Soares, 
estudante de moral, e também doutrineiro. O Irmão Bento 
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Alvares,companheiro dosdousMissionários volantes. 0 Irmão 
{francisco Lopes, mestre de escola, e sacristão. Os Irmãos 
João Fernandes c Agostinho Gomes, com o cuidado das 
ofllcinas da casa do Maranhão. 

Para seus companheiros na viagem para o Pará avisou 
90 grande mestre da lingua Antonio Hibeiro, ao Irmão car-
pinteiro Simão Luiz, c a seu Padre Francisco Velloso ; que 
bem se podia chamar sen, por ser seu subdito, seu amigo, e 
seu mimoso, que também o Apostolado de Christoteve o seu 
cm João. Este o abençoado triumvirato, com que pretendia 
partir para o Grão-Pará o grande Vieira, tão preoceupado 
de santas ideias muito próprias do seu zelo, como mos-
trará a historia. 

Emquanto porém elles se preparão, c não chegão áquella 
Capitania, vamos ver o que fazem os nossos Padres Souto-
Maior e Fragoso, que deixámos no fim do capitulo segundo 
do Livro quarto recebendo a seus hospedes, o novo Superior 
da casa. o Padre Manoel de Souza, com seu companheiro 
o Padre Matheus Delgado. 



CAPITULO V. 

DO QUE OBRAI1ÃO OS .NOSSOS TAIUIKS NA CAPITÂNIA 1)0 PARÁ 

NO ANNO DE 1053. 

Dissemos no lugar acima citado terem chegado o Padre Ma-
noel de Souza, e o Padre Matheus Delgado no principio da 
quaresma de 1653j muito bom tempo para ajudar no pul-
pito, e melhor no confessionário aos dous fervorosos Mi-
nistros do Evangelho, e operarios na fundação da nova casa 
e Igreja, que por não estar tudo acabado se não Unhão mu-
dado, e vivião ainda na sua antiga vivenda A vinda porém 
dos Padres deu maior calor á obra. c avivou os grandes 
desejos, que tinha o Padre Souto-Maior para aperfeiçoar a 
parte do corredor, que estava coberta, e asseiar melhor a 
Igreja para nella se poderem celebrar com primor e devoção 
os oflicios divinos da Semana Santa. Tudo se effeetuou em 
breve tempo, porque o material da obra facilitava a factura, 
por sera gente muita para maior brevidade; eporser aquelle 
Padre activo por natureza, e naturalmente perfeito, e cabal 
no que ernprehendia. 

Mudados finalmente os Padres, entrarão nos laboriosos 
serviços daqúelles dias, por antonomasia santos. Humas 
vezes ideiando o sepulcliro, mais ao devoto, que ao pom-
poso ; outras acudindo aos confessionários, que era o que 
levava o maior tempo, e o que restava se repartia com o 
somno, e com o estudo para os sermões mais próprios da-
qúelles dias, a que acudió quanta podia caber de gente na 
Igreja, ainda que a maior parte de fóra; mas todos no-
tavelmente satisfeitos, por verem renovados pela piedade dos 
Padres os mais dolorosos passos da nossa Redempção, acom-
panhados de sermões tão bem ditos e a tão bom tempo, que 
foi grande o fructo, e não menor o gosto, com que lodos 
derão, e receberão as alleluias dos seus Padres, que já 
olhaváo com respeito, fallavão com agrado, e assislião com 
largueza c carinho. 

Como os Padres e singularmente o Padre Souto-Maior, se 
ião entranhando cada vez mais nos corações dos morado-



res, se ião da mesma sorte desentranhando estes, com as 
suas costumadas e primorosas liberalidades, que não dei— 
xavào de abranger a outros pobres e necessitados. Quem 
mais se esmerava nestas caritativas demonstrações e quoti-
dianos soccorros, era a casa do nosso amantíssimo bemfeitor 
Antonio Lameira da França, correndo por conta de sua mu-
lher a Sra. D. Cecilia de Mendonça e suas filhas as Sras. 
D. Maria, D. Violante e D. Anna, o sustento dos Padres; e 
emquanlo não passarão dos dous, não foi possível acabar 
com ellas, se abstivessem de tão primorosa lembrança. He 
esta a causa, porque agora em nossos escriptos a fazemos 
também destas senhoras, pois não he bem se calem favores 
tão próprios da sua grandeza, como dignos do nosso eterno 
agradecimento, sendo nas senhoras americanas muito com-na-
turacs 'is acções de piedade e grandeza; porque não sabem ser 
escassas as do Maranhão e Pará, e o mesmo observei nas se-
nhoras da Bahia e Pernambuco. Além desta se não descuidava 
também a casa de Manoel David Souto-Maior, Irmão do 
Padre, e a de Paulo Martins Garro, que todos acudião com 
grandeza e assistiâo com primor. 

Déra Deos ao Padre Souto-Maior especial talento, não só 
para a edificação espiritual e temporal da própria casa e 
Igreja, senão lambem para a alheia, que humas e outras de-
pendião das esmolas e ajuda dos fieis, nos corações dos 
quaes parece tinha adquirido dominio a intimativa e per-
suasão de tão solicito operario. Quatorze annos havia, que 
o Pará não reconhecia por Matriz mais que huma pobrís-
sima Igreja, apenas sustentada em huns poucos esteios, além 
de velhos, desmantelados, e o lugar mais próprio de hum 
estabulo, que de hum Templo. A tão grande desamparo 
quiz o Padre Souto-Maior experimentar se podia acudir o 
seu zelo, influindo nos ânimos dos freguezes a reparar com 
suas esmolas huma ruína, que não deixava de escandállal-
os olhos, e de esfriar totalmente a devoção no culto, e a fé 
na crença. Tanto disse o prégador apostólico em dia da festa 
de Nossa' Senhora da Graça, orago da Igreja, tanto afeiou a 
indecencia do Templo, e tanto estranhou o descuido dos 
moradores, que avivada a devoção, quasi extincta, de todo 
o auditorio, assentárão a huma voz de cuidarem logo do re-
paro e decencia da sua Matriz; e para que o fervor dos ou-
vintes senão entibiasse, avisados para o dia seguinte a darem 
principio a obra, forão o prégador com seu companheiro o 



Padre Fragoso, os primeiros, que com a sua enxada cava-
rão e tirarão terra para a fundação dos alicerces. E com 
esta santa industria se acabou finalmente a Igreja, que era 
a mesma que até agora servio, e se desfez na erecção da 
nova, real, e nobilíssima cathedrál que boje serve. 

A este mesmo zelo se deve também a capella de Jesus, 
chamada vulgarmente do Santo Christo, junto ao nosso Col-
legio, como também a de S. João Baptista; pelos mesmos 
meios das esmolas e concurrencia dos piedosos moradores, 
o que lambem participou a capella da Virgem Senhora do 
Rosario, do cuidado e administração dos brancos da cidade 
do Pará ; até que ultimamente foi erigida, a fandamenlis, 
pela actividade e diligencia do Padre José de Souza, sendo 
reitor do Collegio de Santo Alexandre, até a pôr na sua ul-
tima perfeição, por huma sorte de terras, que os senhores 
da mesma Irmandade cederão ao engenho de Ibyrájuba, fa-
zenda dos mesmos Padres. E porque o seu incansável fervor 
a tudo abrangia, instituio na Igreja dos Beligiosos das Mercês 
huma confraria das almas, a que chamavão Monte da Pie-
dade, com hum tal e tão industrioso compromisso, que não 
sendo a terra por então das mais ricas, se recolhião no cofre 
cada anno perto de tres mil cruzados, que se despendião em 
missas e suffragios, por aquellas bemditas esposas de Jesus 
Chrislo, constando pelos livros da despeza ter-se gasto por 
conta da confraria até o anno de 1667, vinte mil cruzados, 
que ao mesmo tempo que servirão de allivio ás santas almas, 
soccorrerão também ás necessidades dos mais pobres sacer-
dotes daquelia Capitania. 

Costumarão os filhos da Companhia ser agradecidos por 
lei de seu Santo Pai Ignacio: o Padre Souto-Maior, era de 
mais a mais agradecido por natureza. Muitas e repetidas 
vezes se lembrava elle dos benefícios que tinha recebido de 
huma religião a quem as mercês dão o titulo, não só para 
prova da generosidade com que as multiplicão, senão para 
despertar nos que as recebem a lembrança para o agrade-
cimento. 

Tinhão recebido os Padres dos Beligiosos Mercenarios o 
sitio da primeira vivenda, que tiverão no Pará; tinhão sido 
assistidos da sua caridade com os primores do maior cari-
nho, emquanto no seu convento passarão de enfermos a 
totalmente convalescidos, mas não constava ainda, que das 
palavras passasse o agradecimento ás obras; posto que o 



grande gosto, com que dictava rhetorica aos seus alumnos, 
alguma cousa significava que não falta vão bons desejos, fal-
tando então occasiões para o desempenho: offerecèrão-se 
finalmente estas, e mostrou logo o Padre Souto-Maior as 
veras do seu offerecimento. A primeira alcançando-lhes por 
sua via licença do Sereníssimo Senhor D. João IV, para fun-
darem convento no Pará, pela não terem alé aquello tempo. 
A segunda concorrerem também os Padres para a mesma 
fundação; porque a que tinhão era demasiadamente pobre; 
e para que a dita pobreza não retardasse a obra, pelos po-
deres que linha do Illm. Cabido da Bahia, nomeou vigário 
da Matriz ao Beverendissimo Commendador das Mercês o 
Padre Frei Lucas de Souza, que, com os emolumentos da 
Parochia, já podia acudir aos gastos, e adiantar com a ajuda 
dos freguezes a obra do seu convento. 

Estas as gloriosas acções e immorlaes obras em que se 
oceupava o generoso animo do Padre João de Souto-Maior 
na companhia de seu bom Irmão o Padre Gaspar Fragoso, 
emquanto não chegou seu successor o Padre Manoel de 
Souza, com o Padre^Matheus Delgado, cuja pintura delineada 
no tosco quadro desta Historia, quero realçar com as cores 
e delicado pincel do grande Padre Vieira. Assim diz na carta 
ao Padre Provincial do Brazil: 

« O Padre João doSouto-Maior pregou na festa da collocação 
dos Santos Martyres S. Bonifacio e Santo Alexandre, c logo 
se partió para o Pará, como eu tinha encommendado em Lis-
boa quando delle me apartei; oposto que houvesse antes desta 
resolução differentes pareceres, o effeito tem mostrado que 
foi aquclle, de quem Deos mais se servia; porque o mesmo 
Senhor ajudou ao Padre de maneira, que com seu compa-
nheiro, que he o Padre Gaspar Fragoso,tem trabalhado por 
muitos, c ganhado para Deos e para a Companhia os âni-
mos de todo aquelle povo, de que tanto se duvidava, e já 
tem o sitio melhor da terra, e principios de Collegio; e não 
tendo nada, lhesnão falta nada, antes são senhores de tudo, 
e vivendo de esmolas, as podem fazer, e fazem a muitos. 
Elie chama por mim para o Pará, e o Gurupá, que he o 
meu principal intento, está ainda sem misssão; mas nada 
disto se poderá fjzer antes da volta da entrada aos Barbados; 
porque por abarcar tudo não venhamos a não apertar nada.» 

E pouco mais abaixo fallando da perseguição passada, diz: 
«Emquanto noMaranhão corria a Companhia com esta lor-
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menta, caminhavão felizmente no Pará os principios della, 
como Vossa Reverencia verá dessa carta do Padre João de 
Souto-Maior. Pedio-mc que lhe mandasse companheiros, que 
o ajudassem a tirar as redes, e coube a sorte aos Padres 
Manoel de Souza e Matheus Delgado, que partirão no prin-
cipio deste anno para o Pará, e levárào os ornamentos e 
mais peças pertencentes aquella Igreja e casa. O Padre Ma-
noel de Souza vai por Superior para deixar mais livre ao 
Padre Souto-Maior nas cousas da conversão, e lhe succeder 
na lição da rhetorica, que lè aos religiosos de Nossa Se-
nhora das Mercês, ou se já estiverem aptos, para lira ler do 
philosophia, como nos tem pedido. Nem deve parecer esta 
oceupação alheia do fim para que cá viemos; porque além 
de ser necessário residirem sempre alguns Padres nas po-
voações dos Portuguezes, para o credito da Companhia es-
pecialmente naquella terra, aonde agora entra de novo, im-
portará muito que vejão os Portuguezes, e ainda os índios, 
que as outras Religiões senãodesprezão de aprenderé buscar 
mestres da nossa; e que não só os velhos, mas os mais 
moços delia tem capacidade para ensinar. Com este exemplo 
se pôde esperar se acabem de confundir, e render os que 
em materias de suas consciências se fião, e allegão com 
opiniões de outros, que por muitas vezes serem fundadas em 
poucas letras tem feito grandíssimos damnos ás almas, no 
ponto principalmente das liberdades, e captiveiros dos ín-
dios, que é o laço mais forte com que o demonio os ata e 
embaraça neste Estado. » 



CAPITULO M. 

DO MAIS QUE SE OBIiOU NA CAPITANIA DO PARÁ DEPOIS DE 

CHEGADOS OS DOUS PADRES MANOEL DE SOUZA 

E MATHEUS DELGADO. 

Tinha chegado, como dizíamos, este abençoado par de 
operarios no Jim quasi da quaresma do anuo de 53. Tinhão-
se olliciado as ceremonias da semana santa em a nossa nova 
igreja com o maior culto e grandeza que a escassez do tem-
po pormittia. Passada a festa da paschoa, tratou logo o novo 
Superior de repartir pelos operarios o trabalho da cultura, 
que, como era grande c aquelles poucos, não faltava que 
fazer a todos c ao feitor delles cm que cuidar. Para si e 
para seu companheiro o Padre Matheus Delgado tomou o 
cuidado, assim dos Indios da cidade, como das aldeias visi-
nhas, por serem práticos na lingua e os mais aptos aquello 
ministerio. Ao Padre Souto-Maior o seu companheiro, o 
Padre Gaspar Fragoso, entregou o cuidado dos Portuguezes 
e moradores da cidade. Em huns e outros não faltava que 
trabalhar; porém aos primeiros ficava sendo mais áspero o 
emprego, por falta de cultura e ser tão basto o mallo, que 
afogava as tenras plantas, que erão necessárias grande força 
e maior paciencia na primeira capinação, ou monda, que de 
ordinario he a mais trabalhosa. 

Notável tinha sido o desamparo espiritual, em que os 
nossos primeiros Padres acharão os Portuguezes daquella 
Capitania, mas muito e sem comparação maior, o infelicís-
simo e lastimoso estado em que se achavão agora os índios 
seus escravos, porque a maior parte destes erão pagãos, e 
vivião entre calholicoscomo no genlilismo,não cuidando mais 
delles seus senhores, que se fossem brutos, a cujo trabalho 
e serviço só attendião, sem cuidarem por então no precioso 
dos individuos, que erão as almas. 

Dos baptisados que erão os menos, havia subdivisão; 
porque huns estavão baptisados in voce, et nomine, que era 
o mesmo que lavados com a agua do baptismo, mas nulla-
mente e sem cffeito pela indisposição o brutalidade do su-



getto, porque não sabião o que receberão, por os não dis-
porem para a recepção de tão venerável Sacramento, imagi-
nando seus senhores mais por ignorancia, que por malicia, 
que bastava applicar-lhes com a agua a forma para ficarem 
regenerados á graça, não lhes causando mais effeito aquello 
banho salutífero, que se fossem huma pedra, ou tronco de 
huma arvore. Não se devendo culpar tanto aos senhores em 
lh'o procurarem, como aos ministros do Sacramento, igno-
rantes, e tão brutos, como os mesmos baptisados, em lh'o 
conferirem indispostos, c in puris naluralibus da sua antiga 
rudeza. Os outros, e que não era menor desgraça o serem 
tão poucos, mostravão pela capacidade, ou pelo tempo da 
innocencia, o estarem validamente baptisados; porém era tal 
o desamparo, ou na ignorancia das orações, ou dos pre-
ceitos da lei que devião guardar, que só sabião o que seus 
senhores lhes ensinavão, que era roçar, plantar e todo o 
mais beneficio das suas lavouras, porque só disto cuidavão 
de dia com o trabalho e de' noite com o discurso. 

Daqui nasciâo os intoleráveis abusos dentro do mesmo 
chrislianismo. Primeiro, o impedirem os casamentos aos 
escravos, ao mesmo tempo que não achavão deformidade 
em os verem amancebados c no caminho da perdição, to-
mando por pretexto hum motivo, que parecia ser influido 
pelo diabo, e era que os escravos tão depressa casavão 
como morrião; que o matrimonio os fazia logo desobe-
dientes e preguiçosos no serviço, c, em uma palavra, que 
se os querião perdidos que os casassem, como se não esti-
vessem mais perdidos no estado da mancebia. Na hora da 
morte era a lodos commum a mesma desgraça, tanto por 
falta de parochos e vigilancia nos pastores, como por des-
cuido dos senhores em os não chegarem em vida, c naquella 
hora, a quem lhes pudesse administrar os Sacramentos; e 
como a infelicidade dos miseráveis passava ainda além da 
morte, fieavão seus corpos insepultos, ou sem sepultura 
ecclesiastica; porque a huns os lançavão no rio e a outros 
os enterravão ao pé das casas, por se pouparem de maior 
trabalho em os fazer conduzir para os lugares sagrados, sem 
reverencia ao baptismo que receberão, sem temor algum 
de Déos e sem medo dos homens, que o sabião, e não im-
pedião por razão de seu officio. Não pareça incrível o que 
dizemos, porque as memorias donde o tiramos são infalliveis 
c a experiencia do que soubemos, o cm tempos mais polidos 
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(que por modestia calamos) nos fazem crer o mesmo, que 
embora diflicil, não deixa de ser certo e pelas suas circuns-
tancias verdadeiro. Veja-se a certidão do Padre Manoel 
Teixeira no Cap. 1° do Livro IV. 

Este era o lastimoso estado em que acharão os novos opera-
rios as almas c corpos dos infelicíssimos Indios em poder 
dos moradores, a que já em parte Unhão acudido, no que 
poderão os dods Padres Souto-Maior e Fragoso, que como 
aquellos erão muitos e estes poucos, apenas podia chegar 
o remedio á maior parle da necessidade de lautos desgra-
çados. Nesta malta brava enlravão agora os nossos dous 
missionários a desmontar com os cortes de seu aliado zelo 
a já crescida ignorancia, de que eslavão quasi suffocadas 
pequenas e grandes plantas, não sendo menos basta a ziza-
nia dos vicios, com que se creárão logo nos seus principios 
em poder dos brancos. Instituirão em primeiro lugar o 
pozerão em praxe a convocação das doutrinas geraes todos 
os dias na nossa igreja e nos domingos em oulras mais da 
cidade, conforme o santo costume do Padre Superior da 
.Missão Antonio Vieira, com grande fructo c aproveitamento 
da ilha de S. Luiz do Maranhão. 

A estas doutrinas assislião todos os índios da cidade, que 
seus senhores podião escusar do serviço, revezados ora 
huns, ora outros; por estarem já os ânimos dos moradores 
bastantemente dispostos com os sermões da quaresma e 
semana próxima. Acabadas as orações, que todos repetião 
em voz alta, entravão os dous Padres, que erão peritos na 
lingua, a explicar os mystcrios e a instrui-los no que havião 
de crer e obrar, o como se fossem decuriões de classe, 
humas vezes a huns, outras a outros, ião perguntando, 
ensinando e apontando aonde vião que crravâo. Neste sanio 
exercício gastavão com visível aproveitamento a maior parte 
dos dias c grande parte das noites, não faltando ao mesmo 
tempo em acudir aos índios moribundos e em extrema ne-
cessidade com os sacramentos do Baptismo e Confissão. 

Já na cidade se colhia grande fructo, seguindo-se ¡inme-
diatamente a colheita, depois de huma tão vigorosa e admi-
rável cultura, havendo já muitos por mais hábeis, que 
podião em casa ensinar a doutrina aos mais rudes. Porém 
esta apostólica diligencia, que na cidade tinha desterrado a 
maior parte da ignorancia, não se podia estender ás muitas 
roças e fazendas dos Portuguezes; que estavão por fóra, nas 



— 429 -

quaes, não monos nos escravos que nos brancos e brancas, 
havia a mesma ignorancia dos mysterios da te e santa don-
trina, por serem criados em sitios retirados, que mais par-
ticipavão de mato que de povoado; e como os Padres erão 
apenas dous, que de nenhuma sorte se podião multiplicar, 
instituirão, como no Maranhão, a outros tantos mestres, 
quantos erão os cathecismos muito breves e claros, que 
mandarão logo repartir pelos sitios, com as perguntas e 
respostas, e assim mesmo as orações de uma parte em por-
tugués e da outra na lingua geral dos Indios, para que as 
familias dos brancos podessem aprender, e ao mesmo tempo 
ensinar aos escravos, ou lendo ou repetindo, conforme o 
pedisse a capacidade de cada hum. Assim acudirão com os 
muitos c breves compendios da santa doutrina, que man-
darão trasladar, aonde não podião moralmente chegar com 
as pessoas. 

Com esta engenhosa industria e continuo trabalho dos 
fervorosos missionários se vio em pouco lempo o paganis-
mo e quasi paganismo dos escravos dos Portuguezes, e a 
ignorancia de suas familias reduzido tudo a uma mediana 
e clara noticia dos principaes mysterios de nossa fé, sem 
cujo conhecimento se não pôde salvar um ch ris tão, tudo 
devido á continua applicação e incansável diligencia dos 
operarios, que só por este e os mais fructos que se segui-
rão podião dar por bem empregados os suores da sua pri-
meira missão. 

.lá por primicias dos sermões e praticas da quaresma e 
Semana Santa dos Padres Souto-Maior e Fragoso se tinha 
tirado o abuso de não ouvirem missa no domingo e dia 
santo assim índios que mandavão para o serviço, como as 
senhoras brancas pelos frivolos motivos que allegavão; ex-
perimenlando-se já nas oitavas da paschoa maior frequência 
de gente nos templos e menos gente de serviço nos traba-
lhos. Porém os dous maiores fructos que se virão no Pará 
depois da entrada dos nossos Padres forão os que resultárão 
dos dous mais poderosos contrarios, amor e odio. Com o 
primeiro se evitarão os escândalos públicos casando-se com 
as mancebas por acudirem ás almas, e isto não só entre os 
Portuguezes mas também entre os mesmos índios. Com o 
segundo se fizerão as pazes entre familias e familias com 
rancores mortaes, e na mesma casa entre os ligados com o 
vinculo do maior parentesco. 
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cuidados, industria e vigilancia dos filhos da Companhia, 
assistindo pelas regras do sou louvável instituto ao bem das 
almas, assim dos Portuguezes, como dos índios, que a 
tudo abrangia a sua grande caridade sempre viva e sem-
pre ardente aos raios e fogo de seu Santo Pai e Fundador 
o (Ilustríssimo Palriarcha Santo Ignacio. 

Do muito que Unhão desbastado na cidade inferirão os 
novos missionários o desamparo que iria nas aldeias visi-
nhas, por estarem já quasi extinctas as primeiras luzes com 
que os linha ¡Ilustrado, c como de passagem, o bom Padre 
Luiz Figueira, havia já vinte annos, sem que depois tivessem 
outro missionário que os doutrinasse. F porque agora se 
podia acudir com os dous que ficavão á ausencia dos dous 
que partião, como erão os mais práticos na lingua, tomárãn 
estes á sua conta a visita das aldeias de El-rei espalhadas 
pelo districto da cidade, que erão nove, pela ordem seguinte: 
—Para a parte da costa e barra do Pará, a dos Tupinambás (1), 
Saparará (2) e .Maracaná (3); para a parte <le cima, cor-
rendo para o sertão, Moriigura (4), que por então era do 
serviço dos Padres, como já dissemos, Bócas (5) e Nhengai-
bas (6), e mais perto da cidade, Tupinambás de cima, Goa-
rápiranga e a de Faustino, da administração do Pievercndo 
Vigário Manoel Teixeira. 

Nestas laboriosas visitas muito fizerâo e muito obrárão os 
nossos esforçados obreiros, sempre promptos c sempre 
alegres cm cultivar com tão visivel augmento a vinha do Se-
nhor, que parece lhes dobrava os salarios pelo resultado dos 
serviços. Expliqnemo-nos pelas frases dos mesmos operarios 
na fiel relação de seus exactos diarios, de onde emanou a 
certidão jurada do Padre Matheus Delgado, cujo original se 
acha em nosso poder entre os mais documentos para a His-
toria. Diz assim: « Certifico que visitando as aldeias visi-
nhas á cidade na companhia do Padre Manoel de Souza; 
achamos o mesmo, e ainda maior desamparo espiritual que 

(1) E' actualmente a villa de Collares. 
(2) A Parochia de Bémíicà. 
(3) A Parochia ou villa dc Cintra. 

(5) A villa de Oeiras. 
(6) A villa dc Portel. 

NOTAS DO EDITOU. 
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«a cidade, porque os índios, tirado o nome que linhão de 
«hristãos, em tudo o mais vivião como gentios, e como de 
taes parecião suas aldeias, sem cruz, sem Igreja e sem signa! 
algum de cliristandade, ou conhecimento de Ueos, como quem 
verdadeiramente carecia dellc; e estranhando-lhes nós esta 
ignorancia ou modo de vida, se desculpavão com dizer, que, 
como haviào elles saber as cousas de Déos, e sua salvação, 
se tinhão passado tantos annos sem ter quem lhes ensinasse 
as obrigações de christão? 

« Pelo que, procurando nós acudir a este extremo desam-
paro, depois de baptisarmos innocentes, e prevenirmos com 
os Sacramentos aos que cstavão em perigo de morte, co-
meçamos logo a levantar cruzes, fazendo-as e ensinando-as 
a fazer aos Índios por nossas mãos, e da mesma maneira 
tratamos de levantar Igrejas, que fizemos de cobertura de 
palma, quanto o permittia a brevidade do tempo, as quaes 
se vão já hoje melhorando, para nellas se poder celebrar com 
decencia o Santo Sacrilicio da Missa e haver lugar em que 
se ajuntassem os índios, como fizemos em todas as ditas 
aldeias, ensinando-lhes as orações do cathecismo, em sua 
própria língua, e instruindo-os nos mysterios de nossa santa 
fé, de maneira que os entendessem e fizessem conceito delles. 

« As aldeias em que se levantárão Igrejas forão: Tupinam-
bás,Saparará, Maracaná, Mortigura, Nheengaihas, Bócas, Goa-
rapiranga, mais outra de Tupinambás, c a do Faustino. Nas 
sobreditas aldeias, achei, que quasi todos os índios e índias 
vivião como casados, sem serem recebidos in facic Eccleske; 
e reprehendendo-os eu cm hum peccado tão publico, elles 
se escusárão com a ignorancia e falta de doutrina; e sendo 
bem instruidos na essência e obrigação do Sacramento do 
matrimonio os casei a todos, como hoje estão casados, tirando 
a alguns Principaes a multidão de mulheres, com que vivião 
ao modo gentílico. Também nestas aldeias baptisei a muitos 
velhos e velhas de ¡50, CO e 70 annos de idade, que vivendo 
entre christãos, e com os pastores, que devião ter cuidado 
de suas almas, por negligencia sua lhes tinhão faltado com 
agua do baptismo, sem a qual estavão arriscados a morrer, 
como morrião cada dia outros muitos, assim nas aldeias, 
como em casa dos Portuguezes, em que lie tão pouco o zelo 
christão, que não só não a procurão para os índios de que 
se servem, antes lh'a impedem e estorvão, de que ha quo-
tidianos exemplos. Tudo o acima dito, na fórma em que lica 



referido, passo na verdade, e assim o juro in verbo sacer-
dote. Belém do Grão-Pará, 20 de Fevereiro de 1654.—Ma-
theus Delgado. » 

Até aqui a certidão deste zeloso Padre, dc que me pare-
ceu offerecer a copia, porque poderá parecer incrível o 
desamparo daquellas christandades, antes da entrada de 
obreiros e fundação da Companhia na cidade e capitania do 
Pará. E para que não cuidem os nossos leitores, que alle-
gamos só com instrumentos de casa, vejamos a certidão de 
outro Matheus, que sem suspeita poderá agora servir de 
Evangelista, pelo que diz respeito á narração desta verdade. 

Assim diz: « O licenciado Matheus de Souza Carvalho, vi-
gario geral e provisor desta capitania do Pará, &e. Certifico 
que os Padres João dc Souto-Maior, em Janeiro de 1653, e 
o Padre Matheus Delgado, vindo depois ao Pará, começárão 
logo a exercitar todos os ministerios da sua profissão com 
grande zelo e muito continuado trabalho, pregando, confes-
sando e fazendo doutrinas ao povo, o qual todo, assim os 
grandes, como os pequenos estavão muito necessitados deste 
soccorro espiritual, por haver muitos annos que faltava neste 
Estado quem se empregasse em semelhantes exercícios, e 
com as guerras da conquista c pouca attenção ás cousas da 
alma se tinhão introduzido muitos abusos e ignorancias, que 
com as ditas doutrinas se tirárão. Juntamente abrirão os 
ditos Padres escolas publicas, em que logo começárão a en-
sinar, não só aos filhos dos Portuguezes, mas também a 
religiosos de differentes religiões, dando os ditos Padres a 
todos, de graça, as artes, cartapacios e mais livros por onde 
havião de aprender, que para este effeito tinhão trazido do 
Beino, e até o papel em que escrevessem os estudantes por 
haver pouco na terra, e não chegarem as posses de todos 
ao poder comprar. Todas estas cousas sobreditas fazião e 
fazem os Padres, sem por ellas levarem estipendio, nem es-
mola alguma; o que me consta por ser publico e notorio, 
e assim o juro pelo juramento do meu cargo. Belém do 
Grão-Pará, '1" de Março de 1654.— O licenciado, Matheus 
de Souza Coelho. » 

Estas as noticias que podemos descobrir do muito que 
trabalhárão até á chegada do Padre Vieira na cidade e.ca-
pitania do Pará, os primeiros quatro obreiros da vinha do 
Senhor, que forão como quatro ângulos, em que se fundou 
a fortíssima praça de armas, de donde havião de sahir tantos 
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e tão valorosos campeões, que devião correr e discorrer 
por tantos e tão varios rios e dilatados sertões, e vencer, a 
milagres do sen esforço, a tantos monstros da barbaridade e 
tantos sequazes do gentilismo, e o que mais era a tantas fu-
rias do inferno, conjuradas todas contra os santos intentos 
e rectas intenções dos soldados de Clirislo, e da sua Com-
panhia debaixo dos estandartes do Santíssimo Nome de 
Jesus, a quem todo o joelho se prostra no céo, na terra e 
no inferno; seguindo lodos a celestial conducta de seu Santo 
Fundador, embraçando com huma mão o escudo da fé, e 
nelle a empreza, Ãd maiorem Dei gloriam; e na outra bran-
dindo a lança-do zelo na pregação do Evangelho ao genti-
lismo, e na publicação da palavra de Deos ao chrislianismo 
desta illustrissima cidade, que nunca poderá negar sem nota 
de ingratidão o muito que logo em seus principios obrárão 
os filhos da Companhia em seu objecto e serviço; devendo 
os moradores de todo o Estado ao carinhoso e paternal cui-
dado do grande Padre Antonio Vieira ser elle o primeiro, que 
á sua custa lhes metteu na mão aos filhos os livros e papel, 
com os quaes vencerão a nativa ignorancia, ajudados da ga-
lhardia de seus delicados engenhos, que já agora mais cul-
tivados pela industria c frequência das nossas aulas, não 
tem nada que invejar os nossos americanos do Maranhão c 
Pará aos mais hábeis e promptos juizos de Portugal. 

Mas porque a viagem daquelle illnstrissimo varão (a quem 
devem tão gratas memorias os senhores moradores do Es-
tado) está a pique e quasi largando velas a pôpa para a 
cidade do Grão-Pará, vamos a esperar nella ao grande Vieira 
nas primeiras margens e entrada do seguinte livro. 





LIVRO VI 

DA ENTRADA DO PADRE ANTONIO VIEIRA NA CAPITANIA DO PARÁ, 
DO DESCOBRIMENTO ESPIRITUAL DO RIO DAS AMAZONAS, 

E DAS ALDEIAS QUE NELLE FUNDARÃO OS RELIGIOSOS DA 
COMPANHIA DE JESUS. 

CAPITULO I. 

ENTRA O PADRE ANTONIO VIEIRA NA CIDADE DO PARA' A DAR 

PRINCIPIO A KSTA ESPIRITUAL CONQUISTA . 

Dispostas pelo Padre Superior da missão Antonio Vieira 
as cousas da Companhia no Maranhão para a conversão dos 
gentios, e conservação das christandades, vendo frustrada 
e acabar em flor a entrada dos rios Itapucurú e Missão dos 
Ilarbados, como já dissemos, determinou passar-se ao Pará 
com o intento sempre fixo, aonde trazia sempre a memoria, 
que era a fundação do Gurupa, como porta e chave para 
abrir e entrar na espiritual conquista do rio das Amazonas. 

Embarcados com os já nomeados companheiros, os Padres 
Francisco Velloso e Antonio Ribeiro, e o irmão carpinteiro 
Simão Luiz, no mez de Setembro, chegárão com feliz viagem 
ao porto e cidade do Pará em 5 de Outubro do anno cm 
que vamos de 1053; dia sem duvida merecedor de eterna 
memoria para esta Capitania pela fortuna de ter em si hum 
tão grande homem, como o Padre Vieira, tão zeloso do bem 
publico, e zelosíssimo mais que tudo do bem das almas, 
sem afrouxar um ponto em buscar todos os meios para a 
sua reducção. Logo que chegou, passados os primeiros 
dias de hospede entre mutuas e alegres congratulações do 
seu amantíssimo subdito o Padre Souto-Maior e mais reli-
giosos, com universal o não pequena consolação de todos 
entrou como solicito pai de familias a distribuir os operarios 
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fláquella grande vinha, segundo os tálenlos de cada hum e 
a qualidade do seu serviço, conforme a informação que lhe 
derão os Padres da maior ou menor necessidade de cultura. 

Pareceu-lhe agora mais conveniente que o Padre Souto-
Maior ficasse com elle na casa, continuando no antigo go-
verno delia para acudirem aos sermões e confissões, e mais 
ministerios da Companhia na cidade, visto que parecia mais 
seguro e acertado applicar o grande talento da lingua da 
terra, que tinha o Padre Manoel de Souza, e reparti-lo 
pelas aldeias com os índios; ena verdade o fervoroso Padre 
estimava summamente a troca c a nomeação de tão santo 
exercício, que era ao que mais o inclinava seu espirito. Or-
denou demais ao Padre Souto-Maior continuasse na lição 
de rhetorica c grammatica aos religiosos de outras sagradas 
familias e estudantes da cidade. Ao irmão Simão Luiz man-
dou tomar conta das oITicinas da casa. Para as aldeias de 
baixo nomeou missionários aos Padres Francisco Velloso e 
Manoel de Souza ; para as de cima ou do Camutá, aos Padres 
Antonio Ribeiro e Gaspar Fragoso; para missionário da 
nossa aldeia de Mortigura e das mais visinhas, ao Padre 
Matheus Delgado. Esta foi a distribuição com que a sabia 
conducta de tão experto cabo repartió no mesmo mez de 
Outubro em que chegou, o pequeno numero de soldados 
volantes da sua companhia pelos quartéis de inverno, não 
a descansar e arrimar as armas, mas a toma-las com maior 
calor e emprega-las em novas e mais perigosas contendas, 
como mostrarão os successos e varios acontecimentos da 
nossa historia. 

Não escolheu para si o descanso, porque não viera ao 
Pará a despir as armas quem sempre estava armado para 
os combates, e com o peito exposto ao perigo das balas e 
ás penetrantes pontas das lanças; pois nem o seu generoso 
animo lhe infundia cobardia, nem o intrépido espirito c 
resolução, com que do pulpito fazia guerra aos vicios, in-
fluía em seu coração temores que o fizessem perder 
hum palmo de terra do que conquistava, com o formidável 
montante de seu apostólico zelo ; nem era muito contasse 
o tempo tantas e tão estupendas valentias de varão tão 
grande, quando pelejava com armas da melhor prova, que 
era a ellicacia de suas razões, e com a espada mais da 
marca da sua eloquência, por não haver naquelle tempo 
quem a podesse medir com tão desmarcado gigante c com 
orador Ião eloquenle. 
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Eotron logo a resplandecer este novo astro e a cominu-
nicar a todos as luzes da sua doutrina, segura, nervosa, 
clara, efflcaz e proveitosa, assim a huns como a outros, 
porque todos tinhão que aprender, ninguém que cen-
surar, pasmados ao mesmo tempo que convencidos, com-
pungidos e emendados; nem era novidade parecesse hum 
Tullio no Pará como em liorna quem tinha sido hum 
Demosthenes na cidade e corte de Lisboa. Com os seus 
sermões, que erão frequentes todos os domingos e dias 
santos, com innumeravel concurso de gente pela recommen-
daçào, que comsigo levava a fama constante de pregador, 
foi notável o fructo que. se colheu no Pará, assim como já 
se tinha colhido no Maranhão, cujo methodo quiz agora 
seguir, como (piem tinha experiencia do muito que lucrava 
com este singular talento, que elle procurava não occultar 
na terra contra a vontade dc seu Senhor. 

Além dos sermões dos domingos c dias santos, instituio 
os dos sabbados sobre a devoção da Virgem Senhora, cujo 
terço a coros persuadió a todos com admirável consolação 
dos muitos que quotidianamente assistião a tão louvável 
costume que ainda hoje se conserva, posto que só entre os 
estudantes das nossas classes e meninos da escola, cantan-
do-se sempre no fim o Bemdito c Louvado da Conceição, 
pelo tom que ainda conserva com o nome do seu autor. 
Instituio demais as doutrinas geraes e publicas, sahindo em 
procissão, cantando a ladainha com bellas vozes e ensinando 
as orações e mysterios em huma e outra lingua. Na lingua 
brazilica se fazia todos os dias indispensavelmcnte na nossa 
igreja aos índios e escravos que assistião na cidade, sendo 
elle e o Padre Souto-Maior os que sem grande intcrpellação 
de huns a outros se empregavão em tantos c tão santos 
exercícios, por quererem assim desempenhar a obrigação 
que lhe coubera pela primeira distribuição, parecendo in-
crível que dous sugeitos podessem sós e sem ajudantes 
acudir ás obrigações do pulpito, do confissionario, da ca-
deira, das doutrinas, dos moribundos, dos presos, e ás da 
urbanidade e politica, que também levavão tempo quando as 
visitas não erão de medico. 

Tinha ouvido com pasmo e admiração a falta de christan-
dade que os Padres achárão no Pará, assim entre os Portu-
guezes como entre os índios e escravos, sendo não poucos os 
abusos que pouco a pouco se ião vencendo pela industria 



c cuidado dos Missionários, e cuidou dc lhe appliear eílieaz 
remedio; não só para o présenle com as doutrinas e pra-
ticas publicas, senão para o futuro com a autoridade e po-
deres do Illustrissimo Cabido da Bahia, de que se valeu, 
persuadindo ao Vigário Geral Matheus de Souza Coelho o 
que devia obrar para cumprir com a sua obrigação dc pas-
tor c juiz, que era o mesmo que do cajado e da vara, para 
encaminhar aos desgarrados rebanhos. Sirva de prova ao 
que referimos a mesma certidão jurada do sobredito Vi-
gário, cujo original se conserva em nosso poder. Diz assim 
pelo que respeita a esta materia: <c Emquanto á reformação 
dos Portuguezes, entre os quaes se pôde dizer que não 
havia menores abusos que nos Índios, na observancia das 
cousas ecclesiasticas, o Padre Superior Antonio Vieira, pelos 
poderes que tem do Cabido e obrigações que lhe corre além 
desta sua profissão, tratou também logo dc que se acudisse 
ás de maior importancia, ajustando comigo e com o Vigário 
queDeos tem, Manoel Teixeira, o remedio delles, ordenando 
se pozesse em capitulo de visitas as seguintes cousas : 

« Primeiramente que pela Quaresma se fizesse rol das con-
fissões, em que fossem assentados por seus nomes, não só 
os Portuguezes, c suas mulheres e filhos, senão todos os 
seus escravos ou índios, de que se servem, com distincção 
de nome e nação, o que até agora se não fazia, nem desobri-
gava da Quaresma escravo ou índio algum, nem se pedia 
conta disso a elles ou a seus senhores, os quaes porém 
daqui por diante não serão dados por desobrigados até não 
constar, que o estão também seus escravos. Segunda, que 
todo o morador que se servir, ou tiver em sua casa índio 
algum que mostre ter idade de sete annos para cima, tenha 
obrigação de os apresentar ao Parodio todos, para que elle 
mandando-os examinar, saiba se estão baptisados e ins-
truidos nos mysterios da nossa santa fé, e quando não es-
tejão, se fação baptisar, por ser descuido muito grande em 
todo este Estado nascerem os índios em casa dos Portu-
guezes, e também muitas vezes morrerem sem baptismo, 
nem conhecimento da fé. Terceira, que todo o morador que 
tiver índio, que não cohabite com sua mulher, ou índia que 
não cohabite com seu marido, o manifeste ao Parodio, jun-
tamente com as causas de não cohabitarem, para que elle 
depois de examinadas, ordene o que convier ao serviço dc 
Dcos, por serem muitos os índios e índias casadas, que por 
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causa das lavouras e outros serviços, vivem apartados muitos 
annos com grandes offensas do Deos. 

Quarta, que nenhum Índio case daqui em diante sem que 
se llic corrão os banhos, no lugar de seu nascimento ou do-
micilio ; porquanto, até agora se casavào todos, sem se fazer 
esta importante diligencia, antes não faltava quem os rece-
besse sem licença do Parodio, nem testemunhas, nem outra 
alguma solemnidade, das quaes requer a Igreja. Quinta, que 
em todas as Igrejas, assim de Portuguezes, como de Índios, 
haja livros de casamentos, baptismos c defuntos, que até 
agora não havia, principalmente para os índios, ou fossem 
livres ou escravos, dc que se seguião gravíssimos inconve-
nientes sabidos, e he força sejão ainda muito mais e maiores 
os que se não sabem. Sexta, que adoecendo consideravel-
mente qualquer índio dos que servem em casa dos morado-
res, o dito morador seja obrigado ou a o levar, ou a lhe trazer 
sacerdote idóneo, o qual lhe administre todos os tres Sacra-
mentos de confissão, communhão e extrema-uneção, por ser 
cousa muito ordinaria em lodo este Estado morrerem os ín-
dios sem nenhum Sacramento, por não haver quem lh'o pro-
cure, e ser introduzido entre os sacerdotes, quando confes-
savão alguns na hora da morte, não lhes administrarem 
outro algum Sacramento, principalmente o da communhão, 
lendo a todos por incapazes disso, sendo que realmente o não 
são, e que mais instrucção se requer para hum índio se con-
fessar, como convém, que para commungar. 

Sétima e ultima, que nenhum índio christão se enterre, 
senão em lugar sagrado, e com sacerdote, cruz c mais re-
commendações da Igreja, e que quem se servio delle na vida, 
seja obrigado a lhe mandar dizer por sua alma huma missa, 
por haver geralmente nesta terra tão pouca caridade e hu-
manidade para com os índios, que sobre os deixarem morrer 
ao desamparo, os mandão enterrar no campo como brutos 
animaes. 

Todas estas cousas tratou o Padre Superior Antonio Vieira 
comigo se emendassem na fórma sobredita, deixando outras 
quasi de igual necessidade, por se não poderem remediar 
por junto. E porque nesta terra se faz pouco caso das cen-
suras e penas ecclesiasticas, a todos os sobreditos capítulos 
se pozerão penas pecuniarias, esperando-sc que pelo temor 
destas, sejão mais obedecidos, &c. Leião todos com reflexão 
estes capítulos, que elles só sem mais exagerações são capazes 
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do instruir aus de menor capacidade em hum perfeito conhe-
cimento do miserabilissimo systema em que vivia todo este 
Estado, com huma total inacção da sua christandade e obri-
gações de catholico, antes da entrada da Companhia, não se 
podendo negar cm tempo algum, o quanto esta buscou sempre 
o seu augmento espiritual, desterrando abusos, refutando 
doutrinas falsas, e acudindo, como agora fez, o Padre Vieira, 
com humas providencias dignas do seu raro talento, e muito 
próprias de hum heróe sobre-douto, em tudo sempre adver-
tido, servindo para prova do que dizemos a certidão supra, 
que bem concorda e confirma a do Padre Manoel Teixeira, 
que já referimos. 

Temos visto em como o Superior de todos desempenhou 
e cumprio a sua obrigação de operario, o mais diligente para 
o exemplo, e de superior, o mais esperto para os acertos do 
governo. E se na praça e cidade do Pará assim trabalhava 
o capitão e commandante dos Jesuítas, com não menos cui-
dado, fadiga e zelo, obravão os seus soldados na campanha, 
os cinco religiosos, que trazia divididos pelas aldeias dos ín-
dios. Nas que tinhâo tocado anteriormente á diligencia e 
industria dos Padres Matheus Delgado e Gaspar Fragoso, 
como tinha sido de passagem a cultura, não faltava ainda que 
desbastar, posto que não tanto como nas que ainda não tinha 
chegado o beneficio do nosso trabalho. A maior dilíiculdade, 
que encontrarão, c impedião aos arados o abrir na terra os 
regos, para que disposte o terreno podesse receber a se-
mente da palavra de Deos com esperanças de fructo, não era 
a rudeza dos índios, nem a introducção dos abusos no chris-
tianismo, ainda que a tivessem endurecido, e a deixassem 
mais agreste ao cultivo; porque tudo com a graça divina 
esperavão remediar com a sua assistência, e com a valentia 
de seu industrioso espirito. ,0 que principalmente os desa-
nimava, erão os impedimentos da introducção da fé e bons 
costumes, que achavão pelos mesmos, que parece os devião 

. ajudar pela profissão do estado e pelas obrigações do olficio. 
0 primeiro, e maior, que fazia infructífero qualquer tra-

balho, provinha da total deserção dos índios, de que estavão 
evacuadas as aldeias, oceupados nos tabacaes e mais serviços 
das duas primeiras cabeças, espiritual e temporal. Este im-
pedimento foi universal em todas de que temos testemunhos 
authenlicos, e não se faça incrível, supposta a ambição de tão 
lastimosos tempos. 0 segundo tinha a sua origem e tomava 
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maiores forças na autoridade do principio, que erão alguns 
religiosos c ccclesiasticos, que mais por seguirem a voz do 
povo, a quem pretendião lisongear, do que as opiniões com-
muns dos autores que mostravão não ter lido, espalhavão 
doutrinas totalmente oppostas ás que seguião os nossos Pa-
dres, como mais seguras, e importantes ao bem espiritual 
dos moradores, que era o que menos se atlcndia na consi-
deração somente de conveniencias temporaes. 

Eslcs erão sem duvida daquelles mestres, de que mandava 
S. Paulo se acautelasse seu bom discípulo Timotheo, por 
serem estipendiarios de hum povo, que só lhe parecião 
bem as doutrinas que melhor harmonia fazião nos seus ou-
vidos em benelicio de suas conveniencias, que era o mesmo 
que tapa-los á verdade, para os abrirem ao fabuloso dis-
curso de tantos mestres sem letras. Impedimento foi este 
de grande força e totalmente opposto á introducção da 
verdade e bons costumes, c de que muitas vezes se quei-
xava magoado o douto Padre Antonio Vieira, pelos grandes 
inales que comsigo trazia aos perseguidos filhos da Compa-
nhia, melhor dissera da verdade christâ. Provemos o dito. 

Andava em missão o Padre Antonio Ribeiro discorrendo 
pelas aldeias do Camutá com seu companheiro o Padre 
Gaspar Fragoso, conforme a distribuição de seu Superior. 
Succedeu pois acharem nas aldeias a muitos índios, que 
sinceramente confessavão não saberem o que receberão, 
nem o para que os lavárão e mettèrão o sal na boca, que 
era a única lembrança que Unhão de serem baptisados, de 
sorte que nenhuma duvida ficava aos Padres que estes 
adultos, tão faltos e alheios de instrucção, não fizerão ten-
ção de receber o baptismo, sendo impossível cahir a tenção 
sobre aquillo que indispensavelmente se ignora. Em outros 
que erão os de maior numero ficava muito duvidoso o 
Sacramento pelo que depunhão os mesmos índios, signi-
ficando a sua palpável ignorancia ainda dos mysterios que 
são necessários, necessilale medii. 

Isto assim observado, foi preciso aos Padres consultarem 
ao Superior tão douto como o Padre Vieira, que depois de 
consultados também os mais Padres, ordenou o mesmo que 
mandão os autores catholicos, c era que huns se rebapli-
sassem absolutamente e outros sub conditioric, conforme a 
duvida ou certeza da nullidade do primeiro baptismo. Havida 
a resolução, entrarão os Padres Pittíèiro c Fragoso a dar 
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as providencias em hum negocio tão serio em que se não 
interessa menos que a salvação eterna, o forão rehaptisando 
pelas regras da mesma duvida aos que necessitavão da efli-
cacia do remedio nas tres aldeias do Camutá; a primeira 
deste nome, a segunda Mojuy, a terceira Aragaú. 

Achava-se a este tempo na villa do Camutá o Reverendo 
Fr. N., Prelado de certa religião, sempre fatal á nossa Com-
panhia, de que será fácil vir no conhecimento quando tra-
tarmos dos graves tumultos do Maranhão, na segunda parte 
desta nossa historia, não ordenando Déos o contrario, que 
por modestia calamos seus nomes por ser muito alheio do 
nosso genio o offender pessoa alguma pelo seu nome com a 
mais leve expressão de nossos escriptos. Fste bom reli-
gioso, hallucirtado ao que parece, com a paridade dos me-
ninos innocentes, nos quacs para a validade do baptismo se 
não requer tenção nem instrucção, por falta da qual, assim 
como nelles não podia o ministro reiterar o Sacramento, que 
o mesmo se devia observar com os adultos, e que o con-
trario era introduzir novidades na Igreja de Deos. 

Tanto clamou e reclamou contra os dous pobres Missioná-
rios, que por ultimo os veio a declarar excommungados e in-
cursos nas mais penas fulminadas contra os que rciterão o 
baptismo :e armado assim como estava do formidável mon-
tante de seu indiscreto zelo, em um dia de maior concurso 
por ser festa do Apostolo Santo André na mesma igreja do 
Camutá, tomou publica satisfação aos descuidados Padres, 
que não acabavão de cahir em si com uma tão repentina 
chumbada á carga cerrada e á mão tente de injurias c dic-
terios contra a Companhia e seus filhos, que entrou o povo 
a alterar-se contra os dous Padres; e tomou tal corpo a 
sedição e tão grande lavareda aquello incendio assoprado 
pelo arrebatado espirito do Religioso, que faltou muito 
pouco para passarem das palavras ás obras, insultando-os 
de praticarem opiniões extravagantes, de que nunca tinhão 
usado os mais sacerdotes. Que os outros erão tanto e mais 
letrados que nós, e que por isso com maior segurança 
havião seguir suas opiniões e não as nossas que sempre 
erão contra o povo, não só nos baptismos, mas no que era 
mais, que erão os índios seus escravos, que nós preten-
díamos ou dizíamos serem livres, contra o que aquello 
Padre e mais Religiosos lhes ensinavão, que o contrario era 
querer-lhes embaraçar as consciências. 
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One os mais Religiosos Hão pelos mesmos livros, mas 
não os enlendião como nós (aqui eslava o erro e daqui pro-
vinha a origem deste scisma), o que posto, vinhão a inferir 
que a nossa doutrina era errada sobre suspeita, para nos 
fazermos senhores de todos os índios do Estado. 

Fulminarão linalmente por ultima sentença do seu des-
potismo e acórdão de tão desarrazoada relação, que se 
continuássemos mais com semelhantes doutrinas, que nos 
bavião lançar fóra do Pará. Sápe com o laconismo ! 

Se ellcs tomassem o exemplo do tribunal de Pilatos, não 
darião talvez tão iniqua sentença nem condcuinarião a inno-
cencia sem mandar primeiro aos réos (pie dissessem afinal 
de sua justiça. Mas o exemplo que os senhores do Camutá não 
tomárão por então daquelle tribunal, pelo que dizia respeito 
ao ministerio, o tomárão os nossos humildes Missionários 
de seu mestre e exemplar Jesus Chrislo, porque calados e 
sem abrir boca se retinirão bem confusos para a vivenda. 

Porém o peior de tudo foi o trazer comsigo para o Pará o 
nosso novo zelotypa o mesmo fogo que tinha accendido no 
Camutá, com a circumstanciadeque, como era Prelado, qui-
zerão os seus religiosos mais por capricho, como suppo-
nho, que por ignorancia sustentar com grandes Eitges dos 
apaixonados as duas sobreditas opiniões, a saber:—que os 
primeiros baptismos nos adultos totalmente rudes sempre 
erão validóse senão podião pelo mesmo reiterar, como tam-
bém o erão as escravidões dos índios, que os moradores á 
sua custa com tanto trabalho e gastos traziáo do sertão, 
não obstante se não ter observado o disposto pelas leis 
de Sua Magestade. E pegou tão bem esta doutrina c opi-
nião, que por cila com a maior tenacidade pugnão ainda 
muitos, não sendo possível poder arrancar-lhes de todo as 
raizes porque dizem e assim argumentão ab ercmplo que d 
ralione será tão impossível como tirar-lhes dos cascos o 
contrario. 

« Só vossas Paternidades são letrados? Os mais Reli-
giosos e Ecclesiasticos não lêem pelos mesmos livros? 
Pois como só vossas Paternidades dizem que os índios são 
livres, dizendo os mais Religiosos que são escravos, pois 
não édecrer que elles lambem se não queirão salvar?» Mas 
isto que cm tempos mais anteriores se podia allegar com 
verdade, no dia de hoje se não pódc fazer sem enorme 
injuria dos homens doutos, que respeitamos nas outras sa-
gradas familias da cidade do Pará c Maranhão. 
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O mesmo que obrarão no Camutá e aldeias de cima os 
Padres Antonio Ribeiro e Gaspar Fragoso fazia lambem em 
Mortigura e suas visinhanças o Padre Matheus Delgado, 
ainda que com menor trabalho, pela primeira limpa que 
tinhão tido. 0 mesmo e pela mesma razão, ora mais ora 
menos, os Padres Francisco Velloso c Manoel de Souza, nas 
aldeias dc baixo. 

Na do Maracaná se achavão os solícitos Missionários cui-
dando no baptismo dos innocentes, na instrucção dos adul-
tos e na revalidação dos matrimonios na lei da graça, quando 
chega ordem do Capitão-mór para que todos os Índios sem 
excepção, nem ainda dos principaes, partissem logo para 
certa paragem a fazcr-lhe quatro canoas; o que lodos sem 
lhes valer os privilegios (que no governo presente gosão com 
inviolável isenção) executarão, retira odo-sé os Padres assás 
desconsolados por não colherem os fructos que esperavão 
para a aldeia de Saparará, que era de Índios Tupinambás, 
porém com muito pouco lucro das suas almas como pre-
tendíão, porque a mesma serpente que tinha afugentado 
liara o mato os do Maracanã para fazer canoas era a que 
também linha mcttido no engenho de Domingos de Torres 
aos de Saparará para moer canas. 

Notável bicha a ambição antepondo as conveniencias tem-
poracs ao espiritual dos miseráveis que era o menos em que 
se cuidava, e menos mal seria se meio anno trabalhassem 
para o Capitão-mór c o outro meio tratassem para as almas 
e também dos corpos seus e de suas familias, perecendo e 
mortas á fome por lhes não deixarem os pais o quotidiano 
sustento para mãis e filhos, gastando o tempo que devião 
gastar nos próprios, nos roçados alheios, violentados e com 
pagamento tão escasso que apenas chegava para refazer o 
que rompião no mesmo serviço donde viviào. 

Com o resto da gente que acharão em Saparará se forão 
entretendo os tres missionários doutrinando, e desterrando, 
quanto poderão, o abominável uso da polygamia, dispondo-
os com praticas, e moslrando-lhes com exemplos os santos 
costumes quedevião seguir, se queriãodescansar com Deos 
no céo, e não acompanhar ao diabo no fogo eterno do in-
ferno. Pouco durárão estes santos exercícios, c dc que re-
sultaria grandefructo, por ser aquella nação deTnpinambás 
os mais hábeis e dc melhor juízo para se habilitarem filhos 
de Deos, senão chegasse o Capitão Domingos dc Torres com 
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ordem do Capitão-mòr para levar os que fossem capazes de 
serviço. Retirados os operarios com o mesmo sentimento 
que no Maracaná, passarão á aldeia dos ¡Nhecngaibas, aonde 
exercerão o mesmo que nas mais aldeias, o nella como nas 
outras não faltou que emendar, assim na doutrina, como 
nos costumes; porque de ordinario se não topavão menores 
abusos, nem maior cuidado no serviço de Deos, que nos 
dos homens; porque este só era naquelles tempos o idolo, 
a que se sacrificavão tantas victimas. Este, pois, he ainda bojo 
o embaraço commum que tem os Índios, assim pelo que per-
tence á doutrina, como pelo que diz respeito ao bem de suas 
consciências; porque os meninos e meninas até a idade de 
treze annos a repetem lodosos dias na Igreja demanhã ede 
tarde. Dos treze em diante entrão aquclles ao serviço de 
El-rei, e moradores, conforme o regimento das missões, e 
precisamente se esquecem de tudo; porque apenas tem 
quem lhes lembre o serviço que hão de fazer. Os adultos, pelo 
mesmo regimento são privilegiados a não sahirem das aldeias 
antes de dous annos, que he o que se lhes concede para 
aprenderem a doutrina; porém succede ou que os tirão 
antes do tempo, quando ha falta de Índios, ou, se os não 
tirão, são de ordinario tão rudes, que apenas nos dous an-
nos se sabem benzer com o Padre Nosso e Ave Maria; ede-
pois que andão por fora, se os mais destros nella se es-
quecem, que farão estas estatuas animadas, a quem com 
propriedade se podia acommodar, o rudis, indigcslaquc 
molles. 

O nosso Padre Matheus Delgado em Mortigúra colhia maior 
fructo, porque havia mais tempo para a cultura, por serpor 
então a dita aldeia da administração privativa e serviço dos 
Padres, que comocuidavão primeiro no espiritual, e o tem-
poral ia regulado conforme as leis divinas, havia tempo 
para tudo; porque para tudo havia ordem, distribuição e 
providencia. Visitava comtudo a aldeia dos Tupinambás de 
cima, e a do Faustino, em que não achava pouco que tra-
balhar seugrande zelo, com particularidade nesta ultima, que 
era da administração e serviço do Reverendo Vigário da 
Matriz, o Padre Manoel Teixeira, porque lembrado já da sua 
obrigação, e reduzido a melhor vida, convertido o desamor 
em caridade, tinha pedido ao Superior da missão, mandasse 
cuidar do espiritual da dita aldeia, o que o Padre agora 
fazia por mandado do Padre Vieira. Succedeu que o feitor da 
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dita aldeia, que era lium llallhazar Godües, para commodi-
dade do Missionário, quando vinha dizer missa c doutrinar 
a gente, lhe mandasse lazer huma casinha de palha, aonde 
podesse estar como em sua casa, com mais decencia e reli-
giosidade; porém sabendo disto Pedro Corrêa, sobrinho do 
mesmo vigário, foi á aldeia, queimou a casinha do Padre, 
reprehendeu o feitor, e ameaçou os índios, por andarem 
chamando o Missionário para a administração dos Sacra-
mentos. 

Estes erão os grandes bcmfeitores, a quem então ser-
víamos, e a paga que elles davão aos operarios daquella 
vinha, qucimar-lhesa casa, e impedir-lhes a colheita do trigo 
para o celeiro do Senhor da seara. Assim desempenha vão 
os valerosos cinco campeões a distribuição e ordens de seu 
rommandante a pé fume, e cm campanha rasa, vencendo 
ignorancias, desterrando abusos, devorando trabalhos, mas 
nunca podendo sujeitar ás leis da razão as do interesse e 
ambição. 

Assim, finalmente, na Capitania do Pará se traba-
lhava tanto com sete operarios, como se fossem huma pro-
vincia inteira; tal era a vigilancia do Superior, e tal a sua 
prudencia no mandar, c tal virtude e constancia dos sub-
ditos no obedecer. Ditosos huns e outros, pelo que a todos 
resultou de gloria em tão santos exercícios, c copiosos 
fructos. 



CAPITULO II. 

INTENTA O PADRE ANTONIO VIEIRA ENTRAR PELO RIO DO 

AMAZONAS, MAS NÃO O CONSEGUE; OJFFERÉCEM-LHE A 

ENTRADA 1)0 RIO TOCANTINS, QUE ACEITA. — D'Á-SE 

NOTICIA DO DITO RIO, EDO QUE RESULTOU DESTA VIAGEM. 

Algumas vezes lemos significado os grandes, desejos em 
que ardia o fervoroso espirito do Padre Vieira para dar prin-
cipio á conquista espiritual do grande rio das Amazonas, 
cujas margens se dizia estarem povoadas de innumeraveis 
gentios, cm que não podião deixar dc fazer hum grande lanço 
ás redes do pescador, sendo lançadas, e estendidas por hum 
tão sabio mestre, como o Padre Vieira. Esta noticia, e es-
perança da colheita o linha feito pôr nas reaes mãos de seus 
Soberanos os honoríficos cargos c estimação, que recebia 
delles, não já como reis, mas como pais. 

Com esta mesma anciã se expedio do Maranhão no primeiro 
annologodasua chegada; e com o mesmo desvello procurava 
agora esta entrada das Amazonas, que queria fazer em pes-
soa, e para a executar só esperava que o Capitão-mór Go-
vernador lhe abrisse esta grande porta, que o seu zelo mais 
que outro algum interesse pretendia abrir. Havida primeiro 
licença do governo, e ajuda do custo para a jornada, instou 
com o Capitão-mór, mostrando-lhe as ordens que tinha dc Sua 
Magestade para fundar casa noGurupá, de donde sepodesse 
cuidar da conversão de tantas e tão diversas nações; porém 
elle, que levava diversos intentos que os do Padre Vieira, 
sabendo por experiencia que aquclle famoso rio, assim como 
era o mais caudaloso em aguas, o era também das conve-
niencias, e interesse das suas drogas, não sendo só as do 
cacáo e cravo as que naquelle Estado despertavão mais os 
incentivos da cobiça, senão também, o que mais que tudo 
entre elles valia, e era o negocio mais importante c de maior 
lucro, a muita canella, de que abundavão todas aquellas 
margens; porque as Canellas dos índios corrião e discorrião 
já pela melhor droga do sertão. 

Como era dissimulado, o estaria já talvez advertido dos 
rn 
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droguistas deste negocio, receiou que as portas, que agora 
sr a brissem aos Missionários da Companhia para aquella con-
quista, se fechassem, como era factível, ás conveniencias dos 
moradores, eque a canella, fazenda de contrabando, por ser 
contra as leis reacs, não corresse tão livre por aquello rio, 
o mais apto para este commercio, e que mais aqui mais ali 
poderia topar com os malsins e vigias do patrimonio da 
Igreja, que era infallivcl havião de dar conta a Sua Mages-
tade dc semelhantes encontros, que o seu zelo não sabia dis-
simular ; c o Padre Vieira, que era agora o que pretendia a 
entrada, seria como testemunha de vista, o que melhor o 
afeiasse, e o que pozessc os contrabandos na presença do 
seu liei, de cujo zelo c vigilancia era infallivel resultassem 
despachos pouco conformes, por não dizer totalmente destruc-
tivos, dos communs c particulares inleressees do Estado. 

liem discorria o Capitão-mór: pois não era crivei que os 
Padres, ao mesmo tempo que os descião, e lira vão dos matos 
para viverem livres, ccomo christãos nas suas aldeias, con-
sentissem que os brancos os amarrassem como escravos, e 
como taes os vendessem aos moradores Pelo que, não que-
rendo o Governador, que era destro, usar de outras armas 
que das mesmas comqueeraacommeltido, convidou ao Padre 
Vieira com huma grande seára, com que parece ficaria sa-
tisfeito o seu grande zelo; e vinha a ser a entrada do rio 
Tocantins, cm que não faltavão nações a que acudir com a 
luz do Evangelho. Da franqueza deste offerecimento, cousa 
tão nova naquelles tempos, cm que o mesmo era fallar em 
descimentos.sem haver escravos, quenão haver descimentos, 
por haver mnitas e muitas dilliculdades que vencer, entre 
as quaes a maior era não querer quem podia; porque não 
fazia boa conta a quem mandava. 

Bem entenderia logo o Padre Vieira, que o convite, por 
tão repentino e liberal, tinha mysterio, e não se enganava, 
porque com elle divertia aquella entrada das Amazonas, dc 
que os interessados não gostavão, e juntamente evitava 
novos gastos, tendo-os feito primeiro para o rio Tocantins 
e estando já tudo preparado ao tempo que chegou do Pará 
o Padre Vieira, que não ha duvida deixou o negocio mal 
assombrado, ainda que se não perderão de todo as esperanças 
pela grande confiança, que se fazia do cabo da expedição, 
Gaspar Cardoso, tão grande sertanejo, como ollicial de fer-
reiro, que pela loja aberta, que tinha no Pará, de justiça se 
lhe devia dar o nome de mestre no seu ofilcio de ferreiro. 
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Acceitou comtudoo Padre Vieira de boa vontade a viagem, 
reservando para melhor occasiãoo primeiro intento; porque 
desta pretendia fazer degráo para a outra conquista, que 
como maior, necessitava também de maiores experiências, 
e muito mais porque sabia haver pelo rio Tocantins muita 
gente de língua geral, que a maior parte erão Tupinambás, 
guerreiros por natureza, ladinos, e que se não deixavão 
cahir tão facilmente nos laços do captiveiro, o em huma 
palavra, nação era esta a que os nossos antigos forão 
sempre com especialidade inclinados; pois lie sem duvida 
que participa© muito pouco da barbaridade das mais nações. 

Ajustada pois a viagem, mais por vontade de quem 
a aceitava, que de quem offerecia, se determinou a par-
tida para o dia de Santa Luzia 0 que com effeito se exe-
cutou, levando o Padre Superior Antonio Vieira em sua com-
panhia aos Padres Francisco Velloso e Manoel de Souza-, a que 
depois se ajuntou o grande mestre dc língua, o Padre Anto-
nio Ribeiro. Mas porque esta celebre Missão a tenho relatada 
em huma carta original do mesmo Padre Vieira ao seu Pro-
vincial do Brazil, não obstante tê-la elle tocado em outra, 
como se vè no tomo primeiro das suas cartas, quero ter o 
gosto de a copiar aos leitores, que entendo se não hão de 
desagradar da pilhéria, e miudeza do autor, embora me fique 
o sentimento de a não poder dar toda, por lhe faltar o fim, 
já gasto pelo tempo, que tudo roe. 

<Í Muito Reverendo Padre Provincial Francisco Gonçalves. 
P. C. (Paz em Christo.) Aos 5 de Outubro de '1653 cheguei 
a esta Capitania do Pará, e depois da boa vinda me con-
vidou o Capitão-mór Ignacio do Rego Barreto para huma 
missão do rio Tocantins, aonde elle e já outros anles 
dellc tinhão mandado alguns índios principaes das nossas 
aldeias a persuadir outros do sertão a pratica-los, como cá 
dizem, para que quizessem descer e viver entre nós. Acei-
tei o offerecimento pela grande fama que em todo este Es-
tado ha do rio Tocantins, assim na multidão de gente, quasi 
toda lingua geral, como em outras muitas commodidades 
para uma gloriosa missão. E posto que o intento com que 
sahimos do Maranhão foi a passar logo ao Gurupá e entrar 
pelo rio das Amazonas, a todos nós pareceu que tendo esta 
entrada os fundamentos que a fórma do Governador pro-
metlia, a não largássemos; porque delia, se Deos nos favo-
recesse, podíamos laucaros mais firmes alicerces de nossos 
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intentos, que são lazer grande numero de chrislãos da 
nossa doutrina e independentes de todo outro governo, para 
com elles penetrarmos os sertões e levarmos a Ghristo 
por toda esta immensidade de terras e mares, que sem 
este primeiro fundamento será impossível. 

« Em 23 de Novembro chegou hum dos embaixadores com 
hum Principal e bum seu filho, e alguns outros Índios do 
sertão com nova de que nove aldeias estavão abaladas, e 
já á beira do rio para descer, c que no sertão licavão ou-
tras quatro, as quaes não querião vir nem deixar suas 
terras. Passárào estes Índios novos por uma Capitania 
deste Estado, cujo Capitão-mór os acompanhou com huma 
carta em que aconselhava ao Governador que aquellas 
quatro aldeias rebeldes se lhes fosse logo dar guerra, por-
que além do serviço que nisso se fazia a Sua Magostado, 
seria com grande utilidade do povo, que por esta via teria 
escravos com que se servir. De maneira que ao não que-
rerem deixar suas terras buris homens que não são nossos 
vassallos se chama por cá rebellião, e este crime se avalia 
por digno de ser castigado com guerra c captiveiros, para 
que se veja a justiça com que neste paiz se resolvem seme-
lhantes emprozas e com serem as causas tão justificadas 
como isto. Houve logo um prelado de certa religião que 
sem lhe pedirem conselho o deu ao Governador e ao Vi-
gario-Geral, para que a dita guerra se lizesse. No mesmo 
dia em que chegárão os Índios novos os mandou o Capitão-
mór que nos viessem ver. Nós os festejamos e brindamos, 
e posto que estranharão a aguardente, que he o vinho de 
caima que cá se usa, elles nos promettèrão com muita 
graça que se irião acostumando, e nós o cremos. 

« 0 Governador despachou logo ordens a todas as aldeias 
para que aprestassem as mais canoas e mantimentos que 
fosse possível, e que até '10 de Dezembro estivessem jun-
tas no porto da cidade, porque até dia de Santa Luzia de-
terminava que partissem, como com effeito se fez. Eu avisei 
também aos Padres Francisco Velloso e Manoel de Souza, 
que andavão nas aldeias de baixo, se fizessem prestes o 
viessem nas canoas daquellas aldeias, e porque o Padre 
Antonio Ribeiro andava doutrinando as do Camutá, que he 
na boca do rio Tocantins, e tinha tomado larga informação 
da gente delle c me linha escripto que desejava não só ir a 
esta empreza, mas ficar lá entre aquellas gentilidades, eu 



lhe escrevi que eslava do mesmo parecer, cm caso que 
achássemos as cousas como se nos relérião, e que ou viesse 
logo a aprestar-se com o Padre Gaspar Fragosos seu com-
panheiro, ou me avisasse do que lho parecesse necessário, 
assim para ir como para ficar, porque lho levaria tudo o 
melhor aviado que pudesse. Com este aviso se dcspedio 
logo uma canoa expressa, mas não tornou, nem tive res-
posta dos Padres até a minha partida. 

« Emquanlo estas cousas se dispunhão, foi o Governador 
descobrindo os seus intentos que tinha nesta jornada, que 
erão totalmente oppostos aos nossos; porque pretendia tra* 
zer os índios a si, e com pretexto de não haver manti-
mento reparti-los por casas dos PoNugüezes, que era o 
mesmo que captiva-los e vendê-los, e da mesma sorte linha 
promeltido muitos a dillerentes religiões, e para comnosco 
era ainda mais liberal nas promessas, dizendo que daqui 
podíamos levar para a nossa aldeia de Morligura (que lie 
a que nos deu por força da Provisão de EI-rei) lodos os 
que quizessemos, e que lambem nos daria mais com que 
accrescenlar a nossa aldeia do Maranhão; entendendo que 
esta melhoria com que nos queria interessar na jornada nos 
taparia os olhos para que não reparássemos nos inconve-
nientes delia. 

« Descoberto este pensamento desejei muito consulta-lo 
com lodos os Padres, mas não estávamos então mais 
que o Padre Souto-Maior e eu; encommendam'o-lo a Deos, 
e resolvemos em Ires cousas: primeira, que em ne-
nhum caso aceitássemos nem um só índio para alguma das 
nossas aldeias, nem daqui nem do Maranhão, porque nunca 
se pudesse dizer que tirávamos os Indios aos outros e os 
tomávamos para nós; segunda, que no caso que os índios 
se houvessem de repartir ou dc espedaçar, na forma que 
o Governador dizia, que não levássemos a jornada á nossa 
conta; porque não era bem que promettessemos aos índios 
o tpie se lhe não havia de guardar, e muito menos nesta 
primeira entrada, que era a que havia de acreditar ou des-
acreditar a nossa verdade; terceira, que em qualquer caso 
era bem que fossemos a esta missão, principalmente porque 
em semelhantes mudanças sempre morrião muitas pessoas 
a cujas almas era bem que acudíssemos, e juntamente por 
não perdermos a posse deste rio, que tínhamos por uma 
grande importancia para nossos santos intentos. 



«Com esta resolução nos fomos ao Governador, e em pre-
sença do Yigario-Geral lhe dissemos Sobre ella com muita 
clareza tudo o que convinha. Scntio-o elle grandemente e 
bem quizera que nós desistíssemos da jornada para mandar 
a ella quem elle queria, por se conformar com seus inten-
tos; mas appellahdo eu para as ordens de Sua Magestade, 
mais por medo que por vontade, veio em que os Índios se 
porião ( in quatro aldeias em que nós os doutrinássemos e 
defendêssemos, e para os lugares que fossem acconnno-
dados. A isto se nomearão duas aldeias junto a esta cidade, 
huma visinha á nossa aldeia de Mortigura e outra na boca 
do rio Tocantins, pela commodidade "da correspondencia 
com os Padres que licarcm no sertão; e para nestas aldeias 
haver prevenção de casas e mantimentos, que vem em pou-
co tempo, o Governador daria Índios que se oceupas-
sem neste trabalho, e eu nomearia um Padre que super-
intendesse a elle e visitasse entretanto todas estas aldeias. 

« Capitulado assim sobre esta primeira batalha, se desco-
brio ao outro dia a segunda, de que já tínhamos alguma 
noticia, e foi que os Religiosos de Santo Antonio pretendião 
que esta missão fosse commum de dous, e querião ira ella 
juntamente comnosco, allegando que elles forão os primeiros 
que vierão ao Pará, c que El-rei os mandara também a estas 
missões. 0 Governador foi o que nos veio com esta pro-
posta, o qual lhes tinha prometlido a jornada; mas eu lhe 
respondi que me parecia muito justo e que me edificava 
muito o zelo que aquelles religiosos tirihão de ir ás missões, 
e que o campo era tão largo que podíamos todos trabalhar 
na seára sem nunca se encontrarem os arados. Que esta 
emprézà dos Tocantins havia muitos dias que estava por 
nossa conta, c que irmos juntos á mesma missão era cousa 
inaudita e impraticável; porque nem era justo que os Pa-
dres de Santo Antonio fossem á nossa ordem, nem nós indo 
á sua poderíamos obrar com a liberdade (pie convinha, o 
irem difieren tes cabeças seria dar occasião a discordias, que 
são as que perturbão todos os bons effeitos, c mais havendo 
de tratar com gente tão suspeitosa e tão vária como os 
Índios barbaros qne iamos buscar; quanto mais que entre 
os Padres de Santo Antonio não havia hum que soubesse a 
lingua da terra, com que vinha totalmente a ser inútil a 
sua jornada, que depois que aprendessem a lingua então 
poderião fazer muitas entradas e empregar seu zelo nesses 
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senões, e se o quizcssem desde logo fazer, que nós lhe não 
tapávamos os rios, antes os serviríamos c ajudaríamos 
(piando em nós fosse possível. 

« listas sós razões dei ao Governador, porque sabia que as 
havia de communicar aos ditos Religiosos; mas a maior de 
todas era que indo elles comnosco havião de trazer índios, 
e todos os que trouxéssemos havião de repartir comsigo c 
com os seus devotos, que he o que El-rei não queria, e o 
total inconveniente que se pretende atalhar. Consta-nos 
tanto ser este o intento daquelles Religiosos, que tenho em 
meu poder o capitulo authentico de uma carta de crença que 
o seu Reverendíssimo Custodio trouxe ao Governador, man-
dada peio Capitão-mór acima dito, em que elle se offerecia 
a pagar os gastos dos índios que os Padres de Santo An-
tonio trouxessem para o sou convento e para o enge-
nho delle; mas para que nos não cansemos com mais provas, 
ao dia seguinte no-la trouxe o mesmo Governador, dizendo 
que já tinha ajustada a demanda dos Padres dc Santo An-
tonio, e que se conlentavão que fosse a sua canoa o viesse 
carregada de índios. Perguntei-lhe se ia também a dos Re-
ligiosos do Carmo e a dos Religiosos das Mercês, e se fos-
sem essas tres porque não irião a dos moradores? Não 
teve que responder, e acabou-se a questão. 

« Desta maneira (içámos desembaraçados da companhia 
destes Religiosos, que posto que de Portugal até ao Mara-
nhão e do Maranhão até aqui no-la lizerão muito santa e 
boa, e nos edificárão muito, sendo agora tão differenles 
os seus intentos nesta parte, nos servidão de grande im-
pedimento e estorvo. Sós partiremos e sobre nós sós ca-
hiráõ as murmurações, e ainda as pragas de todos, quecomo 
vivião destas entradas c dos escravos que Delias se fazião, 
quantos índios ganharmos para Christo tantos imaginão 
que lh'os roubamos a elles. 

« Veio emfim a véspera de Santa Luzia, c chegarão os Pa-
dres Francisco Velloso c Manoel de Souza ás quatro horas da 
tarde com quatorze canoas; e porque o Governador queria 
que logo pela manhã partissem, e nos pareceu que não 
estavão aviadas as cousas para tanta pressa, fomos todos á 
sua casa e lhe disse que eu não queria ser como alguns 
generaes da nossa terra, que têm a armada em Relém e 
não sabem o que levão nella. Oue antes de partirmos ha-
víamos de saber o numero de canoas, de Índios, de fari-
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pfi.as, di; ferramentas e de tudo o mais pertencente á jor-
nada Era noite, não liouve por então lugar para mais, que 
promessas, que forão largas, c ficamos em que pela ma-
nhã iríamos lodos a ajustar tudo. Fomos em amanhecendo 
e achamos o Governador oceupado com o regimento, que 
já se estava copiando. Aqui esperando o termo, lhe pedi que 
antes de se copiar o queria ver, e quasi não havia nelle 
palavra que não fosse contra as ordens dc El-rei, c contra 
o que tínhamos asscnlado. Em summa, tinha-se assentado 
que os Índios viessem para quatro aldeias á nossa disposi-
ção, e elle no regimento nomeava oito aldeias, c a disposi-
ção toda a dava ao capitão da jornada, como se nós não 
fôramos nella, e só para o rol que se havia fazer dos índios 
nos nomeava, mandando que o fizéssemos. 

« Bem quizera elle que nós por esta occasião abríssemos 
mão da empreza, e nos lançou uma prancha bem larga para 
que sahissemos delia; mas cu não fiz mais que puxar pela 
ordem de El-rei, que parece a diclou o Espirito Santo só 
para este caso. Mostrei-lhe como as missões não erão cousa 
que lhe estivesse encommendada a elle, senão a mim, e que 
o que a elle tocava era só dar-me canôas, índios c tudo. o 
mais que eu pedisse, nem eu queria outra cousa. Disse 
que não entendia assim a ordem de El-rei, porque se se 
houvesse dc entender assim, era tirar-lhe o bastão da mão. 
Fiz-lhe hum requerimento que me desse cumprimento a elle, 
c sahi-me, lendo por certo que havia obrar mais com elle 
este escrúpulo que toda outra razão; e porque não per-
dêssemos a posse da jornada, mandamos logo tomar tres 
canoas e levar para ellas as nossas redes c nuns paneiros 
de farinha (que assim se chamão cá) e algumas ferramentas 
e resgates que podemos ajuntar; porque tendo promettido o 
Governador que os daria também se arrependeu desta pro-
messa, dizendo que elle os daria aos índios quando vies-
sem. 

« .lá estávamos para sabir de casa quando chega 0\Vi-
gario-Geral com uma ordem nova do Governador, por 
escripto, em que mandava que sem embargo do regimento 
que tinha dado ao capitão c cabo da expedição, se seguisse 
em tudo o melhor conselho c ordem do Padre Antonio 
Vieira, pela confiança que fazia da sua pessoa, etc. Res-
pondi ao Vigario-Geral que nós não iamos ás missões por 
ordem do Capitão-mór, nem pelas confianças que fazia 



de nós, senão pelos poderes que nos dava El-rei para isso, 
o qual ordenava a elle não que nos mandasse, senão que 
nos désse tudo o que lhe pedíssemos. Que a emenda do 
regimento para vir em forma havia de dizer que na direcção 
da jornada e no tocante de trazer, ou deixar, ou pôr os 
índios em qualquer parte que quizessemos, seguisse o ea-
pitão o que lhe dissessem os Padres pelo mandar assim Sua 
Magestade. E persisti tanto neste empenho, porque como 
esta missão he a primeira, e a que ha de servir de exem-
plo ás demais, convém muito que se não perca nada de 
jurisdicção, e que os Governadores não mandem sobre nós 
na disposição dos índios, porque seria o mesmo que capti-
va-los por nosso meio com maior deformidade (pie até 
agora, e impedir-se totalmente a conversão dos Gentios. 

« Partió o Vigario-Geral com a resposta, e juntamente nós 
para as canoas, mas antes de chegarmos a ellas me trouxe 
o mesmo outra terceira ordem na ultima fórma, que eu lhe 
tinha dito, e o Capitão-mór accrcscentou de boca ao cabo 
que em tudo servisse e obedecesse aos Padres muito mais 
que á sua pessoa; com que nos despedimos. Partimos final-
mente em dia de Santa Luzia pela huma hora depois do 
meio-dia, e posto que as demais canoas tomarão o caminho 
de dentro, que he por entre os rios, nós com as nossas tres 
canoas (porque nos era necessário fallar com o Padre Ma-
theus Delgado, que estava na nossa aldeia de Mortigura) 
tomamos por fóra, que he hum pedaço de costa de mar. 

« Chegámos a esta já ao sol posto, a distancia era de tres 
leguas, as canoas pequenas, a noite escura, os mares grossos, 
que quebravão nos baixos de pedra de que tudo está cheio, 
mas levou-nos Déos a salvamento. Chegámos ás dez horas 
da noite, e aqui achámos ao Padre Antonio Ribeiro, que ia 
em demanda da cidade, conforme o aviso que recebera, e 
no mesmo dia tinha chegado áquelle porto com a canòa 
alagada. Pareceu que daíli voltasse logo comnosco, posto 
que houvesse de ficar o Padre Gaspar Fragoso seu compa-
nheiro, o qual ficou tão maltratado do naufragio, que por 
estas e outras causas não pôde proseguir viagem. O Padre 
Matheus Delgado ficou com ordem de assistir as tres aldeias, 
a que se tinha assentado viessem os índios do descimento, 
e fazer toda a diligencia por levantar casas c recolher man-
timentos com que começar a sustentar-se. 

«No dia seguinte (1-4 de Dezembro) partimos de Mortigura 



com a maré da tarde os Padres Antonio Hibeiro, Francisco 
Velloso, Manoel de Souza e cu, cada hum em sua canoa, e 
começamos a navegar por hum mar de agua doce. Rerrolou-
nos a escuridade da noite, e o Padre Antonio Hibeiro e eu 
a passamos amarrados ás arvores de huma ilha, que nos 
servirão de ancoras e amarras, que estas embarcações não 
trazem outras. Chamamos os companheiros, mas nem olles 
ouvirão as nossas, nem nós as suas bozinas. Ao outro dia 
fomos aportai' junto a hum porto chamado Marapatá, aonde 
chegou também pouco depois o capitão com as suas canoas. 
Pasmárão todos de nos acharem alli, porque, segundo os 
grandes ventos e mares com que Unhamos passado os rios 
a primeira noite da nossa partida, todos entenderão que 
era impossível atravessarmos a costa de Mortigura, nem 
atrever-nos a toma-la. Então nos disserão a grande teme-
ridade que tínhamos feito, e nos contarão alguns naufragios 
que alli Unhão succedido, e que aquella costa estava afa-
mada pela mais arriscada de todos estes mares; e dos que 
nella se perdem poucos escapão por causa dos baixos e todos 
de pedra. O mesmo nos disserão depois todos os que sou-
berão a hora e maré em que tínhamos passado. 

«Demos graças a Deos de nos ter livrado, e conhecemos que 
he tão particular a providencia comquenosfaz mimosos, que 
não só nos livra dos perigos, senão ainda do receio delles; 
porque verdadeiramente nós passamos aquella costa sem 
saber nem temer o perigo que nella havia, que se o sou-
béssemos nunca tal temeridade commetteriamos; mas como 
detendo-nos aquella noite era forra que desencontrássemos 
ao Padre Antonio Ribeiro, com que a viagem ficava retar-
dada e descomposta, quiz Deos que ella se alagasse e ficasse 
na aldeia, e que nós chegássemos a ella, para que tudo se 
dispozesse como convinha e não se perdesse momento. 

«Deixando o Capitão naquellc lugar, porque ainda esperava 
por algumas canoas, nós com as nossas no mesmo dia nos 
partimos para a aldeia do Camutá, aonde tínhamos que fazer. 
Ile esta aldeia a maior de todas as desta Capitania, e indo eu 
em demanda delia já de noite sobreveio tão grande travessia 
de vento, (pie não foi possível tomar terra. A canoa do Padre 
Francisco e a minha se recolherão em um rio, não muito 
distante, em que passámos a noite. 0 jejum desta e da pas-
sada foi em lodos mais que de Advento; porque a canoa do 
Padre Manoel deSouza.emqiievinhaa pobre despensa,sempre 



ficava tão longe do refeitório, qnc não era de proveito, nem 
era necessário tocar á mesa. 

« Com a manhãa da terça-feira chegámos aoCamutá, onde 
adiámos já ao Padre Manoel de Souza só, c o Padre An-
tonio Ribeironão apparecia. Chegou dahi a duas horas, lendo 
navegado toda a noite. Aqui sonhemos ter chegado dous 
dias antes huma canoa do rio Tocantins com alguns índios 
novos, dos que iamos buscar, e que eslavão na aldeia de 
Morajúba. Logo partimos para esta aldeia distante duas 
leguas, a lomar falia com ellcs, e não nos disserão cousa 
de novo; só os achámos menos contentes, do que fôra bem 
os tivessem satisfeitos, porque havendo chegadoaosabbado, 
logo ao outro dia por hospedes os mandarão carregar pin-
doba para fazerem uma casa para os tabacos de cerla per-
sonagem. Eis-aqui o agasalhado, que lhes fazem! cis-aqui o 
porque os mandão buscar! e eis-aqui o porque ellos não 
querem vir; c porque os Portuguezes, e a fé que prégão, 
está tão pouco acreditada nos sertões. 

« De Morajúba viemos a fazer noite á casa de Ralthazar 
Fontes de Mello, que he o Capilão-mór da Capitania do Ca-
mutá, aonde tínhamos ajustado de nos ajuntar todos. Per-
guntei ao nosso Capitão que canoas tinha? que gente? que 
abastecimentos? etc., e respondeu-me que não sabia, 
porque nada lhe fôra entregue por conta, e que al-
gumas canoas não tinhão chegado ainda, por virem mal 
esquipadas. Mostrei ao Capitão-mór do Camulá a ordem do 
El-Rci, e pedi-lhe que nos déssc alguns índios de remos. Res-
pondeu em publico, que os não tinha, e tirando-me á parte 
deu a causa de os não ter, que era estarem todos oceu-
pados comos canaviaes ctabacos dos dous maioraes, Secular 
e Ecclesiastico. Como a razão era tão poderosa, appellei 
para Deos, de donde só podia vir o remedio, assim como 
só delle vem o castigo. Nenhum Governador dos que até 
agora víerão ao Maranhão tornou para Portugal, ou logrou 
o que ajuntou com o sangue destes miseráveis, e não bastão 
estes exemplos para se acabarem de desenganar os que lhes 
succedem. 

d Na quarta feira fomos alojar na aldeia ultima, que está na 
boca do rio Tocantins,e as demais canoas,até se acabarem 
de ajuntar por respeito das caxoeiras, que ha muitas neste 
rio. Nesta aldeia, como em todas as outras por onde pas-
sámos, se fezdoiitrm a aos Indios, romo era costume, eaffirmo 
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a Vossa Reverencia que vi em todas ellas huma cousa, que 
muito me consolou, c admirou, e foi, quenão havendo (antes 
de virmos) em todas estas aldeias hum só Indio, que sou-
besse as orações, nem entendesse, ou desse conta do menor 
mystcrio de nossa Santa Fé, depois que os nossos Padres 
lizerão aqui a sua missão, as deixarão de tal maneira ensi-
nadas c instruidas, que sabem todas as orações do Cathe-
cismo, e respondem a todas as perguntas dclle, e cm todas 
as aldeias lição mestres, que em ausencia dos Padrescnsinão 
aos demais todos os dias com grande pontualidade e per-
feição. Tudo isto se venceu cm tão pouco tempo á pura força, 
não cessando os Padres de pela manhãa alé a noite, já em 
commum, já em particular; c luctando juntamente com os 
donos dos tabacos, que todas as horas que os Padres oceu-
pavão na doutrina Unhão por perdidas, e lhes fazião tanta 
instancia para os lançarem das aldeias, que só faltava lan-
çarem-nos delias ás punhadas. Tanto céga o interesse, tanto 
soffre Reos, e tanto he hein se soffra por amor delle. 

« Kmfimchcgarãoas canoas, que com duas que vão diante, 
e outras duas que hão de ir depois, fazem todas o numero 
de vinte. Quando o Capitão-mór tratou ao principio desta jor-
nada me disse por muitas vezes, que havião de ir a ella 
setenta canoas, e com effeito no dia antes da partida se ajun-
tárão perlo de quarenta, não entrando em conta as que po-
derião ir das aldeias do Camutá; mas como vio que se lhe 
impedirão os intentos, diverlio parle das canoas e da gente 
para outros que lhe imporlavão mais. Ião nestas dezaseis 
canoas hum Capitão com oilo ofliciaes reformados portu-
guezes, duzentos índios de remo earco, quarenta cavalleiros, 
c de gente de serviço alésesscnta,que fazem por todos mais 
de trezentas pessoas. E porque não faça duvida o nome de 
cavalleiros, he de saber que éntreos índios destas partes 
he costume de se armarem alguns cavalleiros, e isto com 
grandes cerimonias a seu uso. Destes se chamão lambem 
cavalleirosos que, pornascimentoou por oílicios, são como 
a gente nobre, e csles nem remão, nem servem aos Porlu-
guezes, e só osacompanhão na guerra, edelles se escolhem 
os que hão de mandar aos demais: e assim como esta dig-
nidade se dá no sertão aos que fazem grandes façanhas, 
assim a dão cá os Capitães-móresaos que mais se assignalão 
nos seus tabacos. 

« Com esta frota partimos pelo rio Tocantins, aprovei-



tando-nos da enchente da maré, que só até aqui nos acom-
panhou, promettendo-nos muita felicidade na jornada, por 
ser em dia de Nossa Senhora da Expectação, a 4 8 de Dezem-
bro. A' meia noite fizemos pábòca, que he a frase, com que 
cá se chama o partir corrompendo a palavra da terra, e nos 
dias seguintes passámos as praias da viração. Parecerá se 
chamão assim por correr nellas vento fresco, mas a razão 
por que os Portuguezes lhe derão este nome, he a que direi 
a Vossa Reverencia. Nos mezes de Outubro e Novembro, 
sahem do mar e do rio do Pará grande quantidade de tar-
tarugas, que vem criar nos areaes de algumas ilhas, que 
pelo meio deste Tocantins estão lançadas. O modo da criação 
lie enterrarem os ovos, que cada huma põe em numero de 
80 até 100, e cobertos com a mesma areia os deixão ao sol 
e á natureza, a qual sem outra assistência ou beneficio da 
mãi, os cria em espaço pouco mais ou menos de hum mez. 
Destas covas sahem para as ondas do mar por instineto da 
mesma natureza, a qual também os ensina a sabir de noite, 
e não de dia pela guerra, que lhe fazem as aves de rapina, 
porque toda a que antes de amanhecer não alcançou o rio 
a levarão nas unhas. Sahem eslas tartaruguinhas tamanhas 
como hum caranguejo pequeno, mas nem esta innocencia lhe 
perdoárão os nossos índios, comendo e fazendo matalotagem, 
porque são delicia, e havia infinidade delias. Os Portuguezes 
as mandão buscar aqui, e as tem por comer regalado, e a 
mesma informação nos deu também o Padre Manoel de Souza, 
o qual está já tão grande pratico, que sendo todos os outros, 
que aqui viemos mazombos, elle he o que menos estranha 
esta differença de manjar. 

« A estas mesmas praias vem no seu tempo quasi todo o 
Pará a fazer a pesca das tartarugas, que cada huma ordina-
riamente pesa mais de huma arroba; e assim as tem em 
curraes ou viveiros, onde entra a maré, e as sustenlão, sem 
lhe darem de comer, salvo algumas folhas de aninga, arbusto 
que nasce pela borda dos rios, sustentando-se delias quatro 
e seis mezes. A carne he como a de carneiro, e se fazem 
delia os mesmos guizados, que mais parecem de carne, que 
pescado. Os ovos são como os de gallinha, na cór, e quasi 
no sabor, a casca mais branca, e de figura differente, porque 
são redondos, e delles bem machucados se fazem em tachos 
as bellas manteigas do Pará; e o modo com que se faz esta 
pesca requer mais noticia, que industria, pela muita cautela 
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e pouca resistencia das tartarugas. Quando vem a desem-
barcar nestas praias trazem diante duas, como sentinellas, 
que vem a espiar com muita pausa ; logo.depois destas com 
bom espaço, vem oito ou dez, como descobridores do campo, 
e depois delias em maior distancia vem todo o exercito das 
tartarugas, que consta de muitos milhares. Se as primeiras, 
ou as segundas sentem algum rumor, vollào para traz, e 
com ellas as demais, e todas se somem em hum momento ; 
por isso os que vem á pesca se escondem todos detraz dos 
matos, e esporão de emboscada com grande quietação e si-
lencio. 

« Sabem pois as duas primeiras espias, passeião de alto a 
baixo toda a praia, e como estas acbão o campo livre, sahem 
lambem as da vanguarda, c Tazem muito de vagar a mesma 
vigia, e como dão a campanha por segura entrão á agua e 
vollào, e depois delias sahe toda a multidão do exercito com 
os escudos ás costas, e comoção a cobrir as praias, e a 
correr em grande tropel para o mais alto delias. Applica-se 
cada huma a fazer sua cova, e quando já não sahem mais, 
e estão entretidas, humas no trabalho, outras já na dòr 
daquella oceupação, rebentão então os pescadores da embos-
cada, tomão a parte da praia e remeltendo as tartarugas, 
não fazem mais que ir virando o deixando; porque em es-
tando viradas de costas, não se podem mais bulir, e por isso 
eslas praias, e estas tartarugas se chamão de viração. 

«Ha differença de outros modos de pescaria,com que se toma 
ou huma ou outra especie delias, porque alora estas tarta-
rugas do mar, que são inferiores, a que os índios chamão 
de viração, e de ordinario magras, ha outras criadas em 
lagos, e mortas com arpões nas pontas das ílexas, e estas 
são as mais singulares, como também outra especie, que 
sempre vive em terra, que-em as Indias dcCastelIa se chamão 
Icotéas, e aqui Jabotys, que hc sustento muito geral em todas' 
estas parles; c forão os que nesta jornada nos matárão 
umitas vezes a fome. Nascem estes Jabotys, e vivem sempre 
na terra, sem nunca entrarem no mar, nem nos rios, e com 
tudo estão julgados por peixe, e como taes se comem nos 
dias cm que se prohibe a carne, por se ter averiguado que 
tem o sangue frio. Sustentão-se muitos dias, e muitos sem 
outro mantimento que o dos próprios ligados, que são grandes 
e muito saborosos, e nos dias em que estes se consomem, 
morrem lambem elles. São comer muito sadio, não só para 
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os sãos, mas lambem para os enfermos; e verdadeiramente 
quem os comer sem memoria do que parecem, não só 
podem servir para a necessidade, senão para o gosto. 

« Na manhã do outro dia, que foi o de S. Tliomé, nos rece-
bêrão os matos com alvorada de passarinhos, cousa nova, e 
que até aqui não experimentámos, antes tínhamos nolado 
quasi não haver pássaros do mato no Pará, havendo infinitas 
aves marilimas, e de muito alegres cores em todos seus rios. 
A razão natural desta differença nos pareceu ser, não só a 
do sitio, senão a do clima, porque depois que partimos do 
Camu tá, fomos sempre inclinando para o sul, e estes tres dias 
últimos direitos a elle, com que nos fizemos hoje quasi em 
dous gráos para cá da linha ; e como o Pará está quasi de-
baixo delia, a moderação, com que aqui vem já inclinada a 
intemperança do equinocial, dará mais lugar á criação e con-
servação das aves terrestres, principalmente das menores. 
Muito desejámos trazer astrolábio para notar com eerteza as 
alturas deste rio; mas como a este porto vem tão raros 
navios, e he mais rara ainda a curiosidade, não o achámos, 
(¡overnámos a esmo pelo sol, e este basta com conhecimento 
dos ventos para saber a que rumo, pouco mais ou menos 
navegamos. Ficaráõ as averiguações mais exactas para os que 
depois de nós vierem, que esperamos não seja muito depois. 
O argumento infallivel de estarmos desviados da linha, he 
que nos primeiros dous dias nos alcançarão as trovoadas, 
que no Pará, por estar debaixo delia, são quotidianas, e de 
então até hoje nunca mais ouvimos trovejar, nem vimos chu-
veiro ; e esta pôde ser também a razão de já aqui haver 
mais aves destas pequenas, pois mostra a experiencia quanto 
mal faz o abalo dos trovões á criação de outras maiores 
antes de crescerem. 

«A tarde deste mesmo dia de S. Thomé tivemos festejada 
com touros de agua, que vimos de palanque, porque estan-
do nós alojados em hum assento sobre o rio á sombra de 
arvores com as canoas abicadas em terra, vierão dous cro-
codilos (que aqui chamão jacarés) a rondar-no-las por fôra. 
Não provárão nelles os índios as suas frechas, porque já 
sabem que as conchas de que estão armados são impene-
tráveis a ellas, sendo que as frechas de canna, a que chamão 
taquáras, não ha saia de malha tão forte nem tão dobrada 
que lhes resista, e se são tiradas de boa mão passão uma 
porta de madeira rija de parle a parle. Os nossos soldados 
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porém empregarão nelles as suas espingardas, mas com o 
mais acertado efleito que se pudera imaginar, porque a lium 
mettôrão tres balas na cabeça, e posto que a cada tiro mos-
travão sentir o golpe, saltando e mergulhando a baixo, 
tornavão logo a sabir a cima e a nadar como antes tão 
alheios de fugir nem temer, que antes buscavão o lugar 
donde sentião que viera a ferida. Com a quarta bala final-
mente mergulhou e não appareceu mais, com que entende-
mos que morto se fora ao fundo. 

«Serião estes crocodilos de quatorze palmos de comprido, 
e não erão dos maiores que ha nestes rios. Tém as bocas 
muito rasgadas e disformes, e os dentes tão fortes, agudos 
e justos, que o braço ou perna que alcançarão de um bo-
cado a corfão cercea, e o mesmo fazem aos remos se 
andão assanhados, lluma cousa nos affirmão aqui pessoas 
praticas (sobre o que eu suspendo o meu assenso) e he que 
estes crocodilos que se crião de ovos, como as aves e tar-
tarugas, o modo com que os chocão lie pelos olhos. Fazem 
o ninho á borda da agua e ás vezes em parte aonde a agua 
lhes chega e os cobre, e logo o crocodilo está desde o rio 
com os olhos fitos nos ovos, e perseverão assim os dias 
necessários sem se divertirem mais que por breve tempo a 
comer, como as aves. Desta maneira os fomentão com a 
vista, e lhes communicão aquello calor vital com que os 
animão. Padece isto as mesmas difíieuldades da vibora con-
ceber pelos ouvidos c do bazilisco matar com os olhos. » 



CAPITULO III. 

CONTINUA A CARTA DO PADRE ANTONIO VIEIRA ÀS MESMAS 

NOTICIAS DO RIO E MISSÃO DO TOCANTINS. 

cO dia depois de S. Thomó gastamos em espalmar e cala-
fetar as canoas, e acabar de prevenir cordas para passar as 
cachoeiras, cm que daqui por diante havemos de entrar. 
E não cause estranheza o calafetar das canoas, porque posto 
que aqui se fazem de um só páo, como no Brazil, são porém 
abertas pela pròa c pela pòpa, e accrescentadas pela borda 
com falcas para ficarem mais alias e possantes, e assim as 
costuras destas, como os escudos ou rodellas com que se 
fechão a pròa e pòpa necessitão de calafeto. 

«Os armazéns de que se tirão todos estes aprestos são os que 
a natureza tem promptos em qualquer parte deste rio aonde se 
aporta, (o mesmo he nos mais) que he cousa verdadeiramente 
digna de dar graças á Providencia do Divino Creador, porque 
indo nesta jornada trezentas pessoas (he o mesmo como sefo-
rãotres mil) em embarcações calafetadas, breadas, toldadas, 
velejadas e não providas de abastecimentos mais que huma 
pouca de farinha; e em qualquer parte que chegamos acha-
mos prevenido de tudo a pouco trabalho. A estopa se faz 
de cascas de arvores, sem mais industria que despi-las. 
Destas mesmas ou outras semelhantes fazem os índios as 
cordas muito fortes e bem torcidas e cochadas, sem rodas, 
carretilhas, nem outro algum artificio. Os toldos se fazem 
de vimes, que cá chamão timboslitica, e certas folhas largas 
a que chamão uby, tão tecidos e tapados que não ha ne-
nhuns que melhor reparem do sol nem defendão da chuva, 
por mais grossa e continuada, c são tão leves que pouco 
peso fazem á embarcação. 

«O breu sahe da resina das arvores, de que ha grande quan-
tidade nestas partes, e se breão com elle não só as canoas se 
não os navios de alto bordo quando crenão, tão bem como o 
nosso, senão que este he mais cheiroso. As velas, se as não ha 
ou rompem as de algodão, não se tecem mas lavrão-se com 
grande facilidade, porque são feitas de hum páo leve e delgado, 



que com o beneficio de um cordel se serra de alio a baixo, ese 
dividem em taboinhas de dous dedos de largo, e como mes-
mo de que fazem as cordas, que chamão embira, amarrão e 
vão tecendo as tiras como quem tece uma esteira, e este 
páo de que ellas se formão se chama jupaty, e estas velas, 
que se enrplão com a mesma facilidade que huma esteira, 
tomão tanto e mais vento que o mesmo panno. 

« He hum louvar a Deos. Tudo isto se arma e sustenta 
sem um só prego, o que se não vè em huma canòa para o 
intento; pois todo o pregar se suppre com o atar, e o que 
havia de fazer o ferro fazem os vimes, a que também cha-
mão cipós, muito fortes, com que as mesmas partes da 
canòa se alracão, e tudo quanto delia depende vai tão se-
guro e firme como se lora pregado. Nos abastecimentos ha a 
mesma facilidade, porque primeiramente a aguada vai de-
baixo da quilha, e em qualquer parte e em qualquer hora 
que se tira he fresca e muito sadia; em abicando as canoas 
á terra sahem os índios huns á caça, outros á pesca, e a 
pouca detenção trazem de huma e outra muitas vezes em 
grande abundancia e sempre o que basta para todos. No 
mesmo tempo (sendo inverno) se oceupão outros em fazer 
as casas, que se fazem todos os dias, quando se não tem 
por melhor passar á sombra de arvoredo, que sempre he 
verde, alto e tapado. As casas são ordinariamente cobertas 
de palma, e quando na jornada vai tropa de Portuguezes 
se fazem tão largas e reparadas, que mais parecem para 
viver que para as poucas horas para que são levantadas. 

«Aqui será bem que se note que os índios são os que fa-
zemascanòas, astoldão, as calafetão,osqueasvelejão, os que 
as remão, e muitas vezes como veremos, os que as levão ás 
costas, e os que cansados de remar as noites e os dias in-
teiros vão buscar o que hão de comer elles e os Portuguezes 
(que he sempre o mais e melhor), os que lhes fazem as casas, 
e se se ha de marchar por terra os que lhes levão as cargas 
e ainda as armas ás cosias. Tudo isto fazem os tristes índios 
sem paga alguma mais que o chamarem-lhes cães e outros 
nomes muito mais affrontosos, e o melhor galardão que 
podem tirar desta jornada os miseráveis he acharem (o que 
poucas vezes acontece) hum cabo que os não trate tão mal. 
Jornada tem havido em que dos índios que partirão não 
voltárão a metade, porque a puro trabalho e máo trato os 
matarão. 
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« Eni 23 de Dezembro navegámos até nos vir pôr ao pé 

das cachoeiras, que foi como virmos até agora, pelos valles 
deste rio, para daqui por diante subir aos montes delle. He 
o rio até aqui de largura de meia legua, quasi sempre igual, 
salvo aonde algumas ilhas que tem pelo meio o dividem em 
dous canaes. Estreita-se poucas vezes, mas nunca tanto que 
fique em menos largura que a de quarto de legua. A agua 
para beber heexcellente, vai agora um pouco turva por ser de 
inverno e levar muitas aguas de monte; mas os que passão 
o rio em verão achão a agua tão clara que em duas e tres 
braças veem o fundo delle e escolhem o peixe que se ha de 
matar com a frecha. Muitas cousas nos cohtão da sua ferti-
lidade cm outra conjuneção de tempo desta abundancia de 
pescado. O que nós até agora experimentamos não se pôde 
chamar abundancia nem falta. As terras de huma e outra 
banda do rio não são razas como as do Pará, mas levanta-
das mais em outeiros que em montes. Por huma parte e 
por. outra tudo são arvoredos agrestes e sem fructo, posto 
que no principio do rio nos convidárão com huma fructa do 
tamanho e cordas nossas camoesas: he especie dos guytés 
do Brazil, porém estes tem muito menor caroço e sem couro; 
chamão-lhe os índios tiriribas, se o assucar fôra menos 
doce delle e de gemas de ovos, parece se poderá imitar na 
còr c no sabor a massa de que he composta esta fructa. 

« Tornando ao rio, as praias pela maior parte são de areia 
ou picão, e nenhuma parte ha em todo elle que seja de 
lodo. A isto attribuem os naturaes, e parece com razão, não 
haver em todo este rio a praga de mosquitos que infecciona 
muitos outros desta America e os faz quasi inhabitaveis. A 
corrente até aqui he lenta ;mas demaneira que a sentem os 
remos e distingue a vista. Do fundo não podemos dizer 
cousa certa, porque o não medimos, mas encalhadas 
as canoas com as popas 'em terra, estavão ordinariamente 
com as proas em tres e quatro braças de agua, com que 
entendemos que pela madre terá de doze e quinze para 
cima. Chama-se rio dos Tocantins por huma nação de índios 
deste nome, que quando os Portuguezes vierão ao Pará o 
habitavão: mas desta como de muitas outras apenas se 
conserva hoje a memoria e muitas ruinas de huma pequena 
aldeia. Tanto pôde em tão poucos annos a inhumanidade e 
a cobiça, inimigos da conservação deste Gentio. 

« Amanheceu o dia 24 véspera de Natal, e depois do sol 
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bem fora, por ser muito necessária a luz, começámos a 
accommctler a primeira cachoeira, cm que houve grandes 
difficuldades; a primeira foi huma corrente de agua tão 
viva e furiosa, que para as canoas a vencerem era neces-
sário descansarem primeiro os remeiros, comerem c toma-
rem novos alentos. Então se punha cada canòa por si como 
cavallo na carreira, enfiando a agua com toda a força dos 
ventos, e não sendo o espaço que se havia de vencer mais 
que do comprimento de duas braças, nenhuma o fez sem 
grande detenção e resistencia. Algumas canoas houve que 
tornárão alraz e não levárão a corrente senão da segunda 
e terceira vez; e huma que era a maior e mais pesada por 
totalmente não poder passar a deixámos até á volta. Daqui 
atravessámos por entre pedras c redomoinhos de aguas a 
humas penhas muito altas que estão no meio do rio, e en-
costadas a cilas se começárão a arrastar as canoas por hum 
despenhadeiro de agua tão estreito e tão Íngreme, que era 
necessário lançarem-se primeiro cordas á parte de cima, e 
puxando por ellas huns índios e arrastando outros a canòa 
por cima das pedras e quasi sustentando-a desta maneira 
com grande vigor c excessivo trabalho se forão subindo 
todas huma e huma. 

« Aqui deu lugar o rio a que se remasse hum bom espaço 
até que demos em huma ladeira de pedra e agua muita com-
prida, pela qual foi necessário irem subindo as canoas como 
por huma escada á pura força de cordas, de braços, c de 
gente, já fincando-se sobre humas pedras, já encalhando, 
e já virando-sc em outras. Foi este trabalho excessivo prin-
cipalmente por ser tomado no rigor do sol; e para que fosse 
de alguma maneira vencivel, provéo a Divina Providencia este 
lugar de humas arvores não muito altas, nascidas nas mesmas 
penhas, as quaes servirão nesta escada como de maineis, 
cm que os índios se firma vão para poderem tirar pelas cordas, 
e sustentarem-se a si e a canòa contra a força da corrente. 
São estas arvores por huma parte tão fortes, que basta fazer 
presa em huma pequena rama, para suster a canòa contra 
todo o peso da agua, e por outra parte tão flexíveis, que se 
he nescessario passar a canòa por cima dos ramos, e ainda 
das mesmas arvores abatidas, cedem, c tornam a surgir, sem 
quebrar; como nascem nas pedras o na agua, parece que 
das pedras tomão o duro, eda agua o llexivel, e de ambas o 
remedio para vencera mesma difficuldade que ambas causão. 



Dão huma fructa semelhante c menor que as Goyábas e 
Araçás do Brazil, de que se duvida se he especie, mas não 
se come, nem se pôde comer; porque he dura, como 
as pedras de que nasce. Na subida deste muro, e 
na passagem desta escada tão intrincada de pedras, que 
adiámos depois delia, se gastou o dia todo.de maneira que 
quando chegámos a tomar porto era já quasi ar pardo. 

a Tínhamos determinado fazer alto neste dia mais cedo que 
nos outros, para gastar toda a tarde em adereçar huma Ca-
pella de palma, em que celebrar com mais decencia osmys-
terios desta sagrada noite, mas não tivemos lugar para mais, 
que de engenhar huma pequena choupana mal coberta com 
as toldas das canoas, aonde armámos o nosso altar. Parece 
quiz o benigno Senhor renovar aqui os seus desamparos; 
porque tudo era o mesmo que representava. Não nos achá-
mos aqui juntos mais, que os Padres Francisco Velloso, Ma-
noel de Souza, e eu; porque o Padre Antonio Ribeiro com 
a sua canòa não pôde avançar tanto, e licou em outro lugar, 
aonde também aportárão algumas canoas, que não estavão 
comnosco, e por esta tardança e apartamento vierão huns 
e outros a ter a consolação da Santa Missa aquella noite. 

« O Padre Antonio Bibeirocontentou-se só com a agua som 
farinha, os demais, ainda que o comê-la foi a conçoada, não 
tiverão mais sobre a farinha que hum pouco de peixe secco ; 
mas Deos tempera de maneira estes regalos que os não troca-
rão os que gostão dellespelos maiores do mundo. O trabalho 
tão extraordinario de todo o dia parece pedia o descanso da 
noite, mas toda ella se passou em vela sobre a terra nua 
da choupana, offerecendo cada hum ao Menino nascido não 
só os desamparos de seu Belém, mas as saudades da devoção 
c concerto que esta santa noite celebra nos Collegios da 
Companhia. A' meia noite dissemos tres missas, que todos 
ouvirão, as demais se disserão ás suas horas, e no dia com-
mungárão alguns Portuguezes e alguns índios. 

« Por celebridade do dia não fizemos jornada nelle. No de 
Santo Estevão, e S.João fomos continuando a nossa viagem 
somente a remo, que sendo hum tão pesado trabalho, em 
respeito do passado parecia genero de descanso. As correntes 
aqui são muito arrebatadas, a largura do rio quasi a mesma, 
mas menos limpa por estar todo elle embicado de pedras, 
que não deixãode fazer grande estorvo á navegação. O rumo, 
com que navegámos esses dias, he inclinando cada dia mais 
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para o Leste, dé sorte que ao amanhecer já o sol he quasi 
pela pròa. 

« No dia dos Santos Innocentes, que foi domingo, entrámos 
nassegnndascachoeiras, chamadas da Taboca, asquaes estão 
reputadas por muito mais dificultosas e medonhas que as 
primeiras; masnós, porvir já o rio muito cheio com a agua 
do monte, pois que tivemos grande trabalho e dilficuldade 
em as vencer, não foi tanto como o passado. São mais de 
dez os passos em que as canoas se sobem por cordas, e 
se gastárão nestas fadigas dous dias inteiros; o rio aqui não 
he espraiado e igual, mas vai todo dividido em muitos braços, 
em que se despenha por entre grandes penedias e ilhéos, 
que tem aberto com o peso da corrente ou correntes. 

« Estas correntes se encontrão humas com as outras a lu-
gares, e fazem tão fortes remoinhos e abrem tão grandes 
covas no meio da agua (o que chamão caldeirões) que muitas 
vezes as canoas se virão nellas. Emfim acabámos de passar 
este maior perigo á segunda-feira 29 de Dezembro, e se 
fechou a tarde, e a alegria com huma vistosa montaria de 
porcos montezes, que naquella conjuncção ião atravessando o 
rio para a outra banda, e derão ás nossas canoas muito que 
festejar e comer. Ter vencido nesta viagem a Taboca, he ter 
passado na India o Cabo da Boa-Esperança; mas não quiz 
Deos que lográssemos este gosto, sem mistura de grande 
pezar e perplexidade, em que no primeiro destes dous dias 
nos vimos. Pelo que viamos obrar ao Capitão, muitos dias 
havia que suspeitávamos que o Capitão-mór tinha dado 
outra ordem encontrada á ultima, com que satisfez, ou se 
livrou dos meus requerimentos. 

« Neste dia pois me disse o Capitão havia de mandar duas 
canoas diante a avisar da sua vinda aos Índios que iamos 
buscar, para que o viessem receber, e elle lhes praticar e 
ordenar o que havião de fazer, e por aqui muitas outras 
cousas, em que se fazia totalmente dono da Missão. 

cPareceu-menão dissimular mais, como até aqui tinha feito, 
por entrarmos já no ponto essencial da gentilidade e sua 
conversão. Quiz-lhe explicar a ordem de Sua Magestade e a 
do Capitão-mór, e lirando-as para lhas mostrar, elle se le-
vantou em altas vozes, tapando os olhos e os ouvidos para 
as não ler, nem ouvir As palavras irreverentes, com que 
então nos tratou em particular e em commum, e os desco-
medimentos que disse, e quem he a pessoa que os disse, 
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calo; porque não lie isto o que sentimos, nem sentiríamos 
cousa alguma, se nos deixassem exercitar o a que viemos, 
e se não nos impedirão os fructos dos nossos trabalhos: em 
tudo o mais lhe deramos grata licença, para que nos tratasse 
muito peior. Depois que esleve menos colérico ou menos fri-
gido, declarou, e por todos os modos, que podia, nos mani-
festou, que ainda que o Capitão-mór nos tinha dado aquella 
ordem, depois delia dera a elle outra. 0 mesmo disse 
depois em particular ao Padre Antonio Hibeiro, e hum soldado 
chamado Antonio Furtado, que vem com nome de ajudante, 
e deve trazer a ordem da em preza, e a explicação delia, pra-
ticando na materia com o Padre Francisco Velloso, lhe disse: 
Ah Padre, quem poderá fallar! 

a Aflirmo a Vossa Reverencia, Padre Provincial, que em toda 
esta viagem vim muito edificado da paciencia e soffrimento 
dos Padres, que nella vão; porque, sendo os trabalhos e pe-
rigos, que todos os dias se padecem, tantos, e tão conti-
nuados, e as incommodidades deste genero de vida. ainda 
para os barbaros que nelle se crião, tão ásperos de levar, 
a grandeza de coração e a alegria do rosto, com que os 
passão e desprezão, he admirável, c muito para louvar a 
Deos. Mas chegados a este ponto de se nos impedir, e por 
taes meios o lim de nossos desejos e trabalhos, sem nos 
valerem leis de Deos, nem ordens do Rei, confesso a Vossa 
Reverencia, que a todos nos faltava a paciencia e quasi o 
animo; e se não nos alentáramos com os exemplos das con-
tradicções. que padecerão os Apóstolos e o mesmo Christo, 
postoque as padecerão de gentios e idolatras, e não de chris-
tãos, como nós, estaríamos perto de entender, que ainda não 
he chegado o tempo de se segar este pão. 

« Algumas horas passámos este dia, cada hum calado para 
seu cabo, como anojados. Assim nos resolvemos a encom-
mendar o negocio a Deos, e não resolver nada nelle até 
chegar e ver, c dahi (se fòr conveniente) ir diante hum de 
nós a desfazer estes enganos, ou ao menos até tirar a mas-
cara, para que não tenha a obediencia alguma escusa ou ap-
parencia delia diante de Sua Magestade. Mas ao outro dia, 
30 de Dezembro, depois de ter tomado porto, nos alvoroçou 
e alegrou a todos a vista de huma canòa, que vinha rio 
abaixo, e foi a primeira embarcação, e as primeiras pessoas 
que encontrámos em todo este rio, tendo já navegado por elle 
a nossa canòa mais de 130 leguas. Os que vinhão na çanôa 
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fono logo levados no Capitão, o qual os recebeu, o despachou 
a canoa para baixo no mesmo dia sem no-la fazer saber, 
nem de nós se fazer nenhum caso. Vinha nesta canòa hum 
Indiú principal da aldeia dos Tocantins, de que acima fizemos 
menção, o qual cm outra canòa trazia suas mulheres, que 
crào sete ou oito, e elle christão dos que até agora se usavão 
por cá; e porque linha já noticia, que nesta tropa vinhão os 
pais Abúnas (hoc esl) Padres de vestido preto, que assim nos 
chamão, deixou a canòa das mulheres mettida no mato, te-
meroso de que lh'as tirássemos, como se vai fazendo a todos. 

« Este ludio he hum dos que ha muito tempo foi mandado 
a praticar, ou persuadir os que nós agora iamos buscar, c 
leva á cidade huma alegre embaixada, que he novas causas 
de se vir fazer guerra ás quatro aldeias desta mesma nação, 
que como dissemos, não querem descer com os demais. 
As causas são todas falsas, como já temos averiguado, e 
quando fòrão verdadeiras, não se podem chamar justas 
causas. A principal que allegão he, que os annos passados 
morreu nesta aldeia huma Judia mulher de hum dos nossos 
sugeitos, c que os das outras quatro aldeias lhe vierão des-
enterrar os ossos e lhe levarão a caveira para as suas terras, 
e lá lha quebrarão, como costumão ás dos inimigos. 

« Esta vingança tão ridicula e Ião barbara, quer agora o 
Indio, que leva a embaixada, e querem também os Portu-
guezes, e 1'ortuguczes religiosos, que se venha vingar com 
outra mais barbara. Hm companhia deste índio vierão seis 
da nação a que iamos buscar, filhos e sobrinhos dos Prin-
cipaes, com os quacs e com os dons que vierão desde o 
Pará não temos perdido tempo, declarando-lhcs a tenção 
de Sua Magestadc, e a nossa, em que parece que vão bem 
instruidos, e nos tom promettido que não hão de admiltir 
senão o estar juntos, c ser filhos dos Padres, e vassallos de 
El-rei. Pasmei de ver, quão familiar he entre clles este 
nome de liei, e quão continuamente o trazem na boca; e 
querendo cu saber, que conceito faziào da palavra, c o que 
cuidavão que era liei, responderão: Jara omanó eyma, que 
querem dizer: Senhor que não morre. Explieámos-lhe que 
immortal era só Dcos; mas por este alto conceito que 
fazem estes Gentios do nosso liei merecião ao menos, que 
em premio da immortalidade que lhe attribuem, os defen-
dessem eilicazmente de tantas violencias.» 

Aqui acabou com grave pena nossa a suave penna do 
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grande Padre Vieira, porque acabou a caria, ou para me-
lhor dizer, acabou o lempo, ou o descuido, a carta em que 
elle dava conta ao Padre Provincial do Bfazíl, das circuns-
tancias e particularidades desta gloriosa missão, em que ia 
por embaixador evangélico hum homem, de quem se fiarão 
impor&ntjssimps negocios ás Potencias mais poderosas da 
Europa; sendo sensível a falta do fim desta preciosa carta, 
que sem duvida nos mostraria o fim desta jornada com a 
miudeza e clareza que costuma seu autor, que não pôde 
deixar de causar aos leitores grande parte da mesma pena, 
que nos tóca pelo gosto que tínhamos de copiar c ler me-
morias, que além de serem gratas a quem as lé, se fazem 
respeitáveis pelo grande espirito da conversão das almas que 
nellas se divisa; ficando certos que o seu raro fervor deu 
lugar ao problema, se o Padre Vieira foi tão bom Missio-
nário, como tinha sido orador. 

Posso affirmar que ludo o que topámos entre as mais 
noticias para esta historia, pertencentes a este grande heróe 
do muito que obrou o seu zelo pelos annos em que illustrou 
esta missão, he prodigio, he assombro, e em huma palavra 
acções heroicas do grande Padre Antonio Vieira, O que 
melhor se verá na segunda parte da nossa Historia para 
credito da Companhia, gloria da nossa Vice-Provincia, e re-
commendaçãoá posteridade de hum tão benemérito filho seu. 

Mas porque a relação da jornada não fique no ar, satis-
fazendo a noticia do fim delia com outras (pie temos da ma-
teria, sendo-nos impossível acompanhar com o estylo, o 
que nos roubou o descuido na falta daquella carta, di-
remos o que achámos, que posto nos falta o testemunho 
de vista como de huma tão autorisada penna, temos o de 
hum dos companheiros pelo que tóca ao fim desta missão, 
e a de outros expertos Missionários pelo que respeita ás 
noticias do rio, que não desmerecem na verdade, o que per-
derão por desgraça naquelle estylo. 

GO 



CAPITULO IV. 

CONTINUÃO AS NOTICIAS DA MISSÃO E IUO TOCANTINS. 

Para continuarmos a dcscripção do rio he preciso valer-
mo-nos dos apontamentos que sobre elle nos deixou o Padre 
Manoel da Motta, por razão da entrada e missão que nelle 
fez no anno de 1721, continuando ao mesmo tempo a via-
gem do Padre Vieira pela relação que temos de hum dos 
Padres que o acompanhou, ainda que diminuta ao que 
parece, por não ser tão miúdo nos seus diarios. 

Vencidas as cento e trinta leguas ató a cachoeira da Taboca, 
forão navegando os Padres rio acima por espaço de cinco 
dias, mettidos sempre no rumo de entre sul e leste, cuja na-
vegação foi a melhor por vogarem as canoas com menos 
perigo e menor força de remos, livres já de cachoeiras e do 
lio da correnteza que delias resultava, para sustentar a 
qual era necessário ajuntar á arte as forças da natureza. 
Ao sétimo dia deixárão á mão direita o rio Arary, ao qual 
os Portuguezes chamavão o rio da Saúde, e na verdade 
parece terem razão se he certo o que nos deixou escripto 
o Padre Jeronymo da Gama, meu mestre que foi, e que 
viajou com suas peregrinações por mar e terra, quanto vai 
do cabo do norte e rio das Amazonas até o rio da Prata 
cabo do sul, limites do dominio portuguez nas partes da 
America. 

Este Missionário, sendo-o da tropa em que era cabo 
Domingos Portilho (o mais insigne sertanejo que teve o 
Estado) e chegando a este rio da Sande muito enfermo e 
coberto de chagas, o mesmo foi lavar-se que ficar livre e 
inteiramente são, podendo-se lhe dar o nome de Jordão; 
porque até na côr imita este suas aguas; he abundante de 
muito e singular peixe, assim como os matos que lhe acom-
panhão as margens abundantíssimos de caças até topar o 
gosto com o mimoso de Portugal na perdiz e coelho, que 
também havia, posto que em menor abundancia. Não corre 
com presumpções de grande por dar mostras de não ser no 
verão navegável, porque mandados em canòa pequena cinco 
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Indios ao descobrimento, já ao quinto dia não podião rómpel-
os tabocaes, e apenas informárão os da tropa com o mesmo 
desengano. 

Da boca deste rio forão os nossos navegantes buscando 
sempre a madre dos Tocantins, gastando na viagem sete 
dias até encontrarem da parte direita ao rio Taquanhonha, 
assim chamado da nação que delle bebe de mistura com 
outras nações, todas barbaras c com fama de guerreiras. 
Na boca deste rio dispoz a natureza uma ilhota de areia, 
que he o melhor viveiro de tartarugas de todo aquello gen-
tilismo, que pelo tempo da postura leva innumeraveis para 
o seu sustento, para supprir com ellas a falta de peixe do 
rio e a penuria de caça daquelles matos. Achárão os nossos 
na margem algumas pedras como as que chamão de aguia, 
do tamanho de ovos com miolo dentro, cuja massa affir-
mavão os Indios ser admirável remedio contra febres. Este 
rio Taquanhonha ficou muito celebre pela entrada que nelle 
fez o Padre Manoel Nunes, sem o intimidarem, nem as mui-
tas cachoeiras, nem a falta de viveres, de que he faminto, 
nem a barbaridade dos naturaes, porque apezar das mes-
mas difficuldades desentranhou de seus sertões a bellicosa 
nação dos Poquys, de que a mesma historia, que levamos, 
dará a seu tempo curiosa e agradável noticia, quando che-
garmos ao anno de 1649. 

Forão subindo mais cinco dias o rio, e á larga distancia 
se descobrio da parte de oeste o grande rio Araguaya, que na 
largura da boca, com que parece, queria tragar ao mesmo 
Tocantins, bem mostrava a grandeza do corpo, com que 
entrava soberbo a disputar com elle maiorias, a não encon-
trar a mesma infelicidade que os grandes rios, quando são 
recebidos dos pequenos, que com o cabedal das aguas, que 
nelles depositão, vem a sepultar o mesmo nome, com que se 
fazião de antes tão famosos; engrossando com o peso de 
suas correntes a quem lhe offereceu o sepulchro para lhe 
roubar a gloria, e para prova de sua grandeza baste-lhe 
duvidar o comprehensivo juízo do Padre Vieira, qual dos 
dous era o tributario, e a quem se devião as regalias de 
senhor. 

Foi este rio descoberto pelo Capitão Domingos Pinto 
da Gaia, no anno de 1719, e notou a sua curiosidade, que 
foi grande, como também o seu merecimento; que toman-
do-íhe a altura logo na entrada da boca em seis grãos de 
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latitude austral, entrara pelo rio Tocantins dentro até a 
altura de doze grãos e vinte e dous minutos. .lá daqui para 
(•ima ia o rio Tocantins menos largo; porque menos rico do 
cabedal alheio com mais alguns dias de navegação se forão 
c.liegando as nossas canoas ao lugar destinado, porque já 
corrião ares do mesmo sertão que buscavão. Mas antes que 
cheguemos quero advertir que por este rio Tocantins a 
baixo descerão de suas cabeceiras no anno de 1723 dous 
Portuguezes e hum preto fugidos da tropa, que andava no 
descobrimento das minas dos Goyazes, que com effeito se 
descobrirão nas cabeceiras do dito rio. 

E em 1746 desceu o cabo de huma tropa com alguns solda-
dos da sua Landeira, vindos de S. Paulo, que chegárão ao Pará, 
deixando a tropa arranchada sobre as margens do mesmo 
rio, emquantonào voltava ; porsignal que estando eu nomeado 
pela Junta de Missões para decidir o captiveiro dos Gentios 
(como theologo deSuaMagestade), cuja condição senão podia 
averiguar na tropa de resgates, lhe mandei declarar livres e 
isentas de captiveiro algumas presas que trazia, e quiz ven-
der no Pará, por serem feitas contra as leis de Sua Magcs-
tade, por mais que clamava que Unhão sido feitas em boa 
guerra, para o que o dito cabo não linha mais autoridade 
que a arbitraria, prevalecendo o direito natural dos pobres 
Índios e índias á presumpção de semelhantes sertanejos, 
que não deve offender a liberdade dos naturaes, sem mais 
crime que a infelicidade de os toparem no rio na occasião 
da passagem. 

Já o nosso cabo e capitão da tropa se ia fazendo com terra 
e ao mesmo tempo dispondo já da viagem como sua,.e de 
como havia de trazer e dispor dos índios que ia buscar, 
obrando algumas acções directamente oppostas á liberdade 
dos miseráveis, á qual parece querião anticipadamente fazer 
as exequias e sepultar nas aguas do mesmo rio. Pareceu 
aos Padres dissimular por então a liberdade do cabo, que 
só nelle queria o seu despotismo a houvesse, tirando-a ao 
mesmo tempo que aos índios, aos Padres, a quem Sua Ma-
gestade fizera arbitros daquellas reducções; até que che-
gados finalmente á povoação dos Poquigoáras, se mostrou 
ião absoluto e independente, que nenhuma disposição deixou 
fazer ao Padre Vieira, que era conduzi-los todos com suavi-
dade, c não os espantar com alguma determinação que 
podesse degenerar em violencia. Mas essa mesma demora. 
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aipiellas ovelhas innocentes, he que o cabo não «pieria, por 
não perder o lauro, que o seu Capitão-mór e séus apani-
guados tanto e mais que tudo pretendiâo. 

Avisou logo o cabo aos Indios para que se dispozessem 
ao embarque, porque não permittia o tempo mais demoras; 
o como trazia comsigo um mulato, grande língua, por sua 
intervenção mandou praticar aos ludios Prineipaes se não 
inettessem com os Padres, porque sem duvida os havião 
privar das muitas mulheres que Unhão; e lhes não havião 
permittir os costumes patrios, com que forão criados; que 
os Padres erão huns pobres, que pouco ou nada pinhão dar, 
embora fossem liberaes no prometter, que o Governador os 
esperava com muitas ferramentas e premios, com que os 
havia receber, porque como governo tudo tinha na sua mão. 
Não reixárão de ter entrada os fingimentos e promessas do 
cabo na inconstancia daquelles barbaros tímidos por natu-
reza e por natureza vários. .Mas ainda assim não faltarão 
muitos menos grosseiros no discurso, que a furto com medo 
do capitão buscavão os Padres na sua choupana, c lhes 
declararão a sua vontade e desejo de se pôrem sós nas 
suas mãos, como asylo mais seguro das suas liberdades, e 
não as promessas do capitão, que prometiendo muito no seu 
sertão, nada havião de cumprir quando os tivessem fóra 
delle. Que uma grande parte dos seus parentes estarão 
resolutos a não descerem para baixo, senão entregues á 
confiança dos Padres em nome do líei, que esse nunca 
havia de faltar ao promettido. 

Incentivos erão estes para abalar mais duro coração, que 
o do Padre Vieira, a quem parece faltava o animo, porque 
lhe sobejava a prudencia. Resoluto pois com a approvaçáo dos 
companheiros a não dar mais tempo ao tempo, vendo tão 
próxima a retirada das canoas, em que files precisamente 
havião ser obrigados a voltar, se foi ler com o Capitão para 
qné em nenhuma circumstancia podesse allegar com a inacção 
dos Padres por falta de requerimento; foi-o dispondo com 
a suavidade, e palavras muito próprias da sua bella índole, 
e querendo por ultimo ler-lhe as ordens que trazia de El-rei, 
e do Capitão-mór da Praça, o dito cabo com ousado atrevi-
mento, digno sem duvida da maior censura, c não menor 
c.istigo, empunhando a espada humas vezes, e outras mu-
dando delia as mãos. para as por nos ouvidos, entrou a 



gritar com desentoadas vozes, dizendo e repetindo : — Padre, 
não me tente, e que elle não era pessoa que o mandassem 
;i sua ordem (já se não lembrava da safra, c do malho, e 
queria melter entre hum e outra a paciencia do Padre An-
tonio Vieira). Que se não havia sujeitar a sacerdotes, embora 
fossem Arcebispos ou (lardeaos; porque tinha o seu Gover-
nador, a quem só estava sujeito, e cujas ordens havia seguir. 
Que lhe não embaraçasse o embarque, e deixasse os indios, 
ese nãomettessecomelles, porque á sua conta estavão, e por 
sua conta havião de ir, e quando errasse tinha no Pará su-
perior que lhe applicasse o castigo —. 

Não obstante a desattenção e contumacia do cabo, replicou 
o Padre Vieira o deixasse praticar os índios, por saber de 
certo que a metade delles estavão firmes em não seguir via-
gem, não sendo pela direcção dos Padres, o que elle agora 
pretendia impedir com manisfcslo perigo de tantas almas, 
que por sua conta era inevitável se perdessem nos matos, 
podendo vir todos para baixo entregues aos Missionários, 
como Sua Magcstademandava, eo Capitão-mór na sua ultima 
ordem lhe advertia obedecesse; a qual elle devia observar, 
por ser posterior ao regimento que delle recebera; porém 
o cabo teimoso lhe respondeu, que quanto aos índios, nunca 
havia largar mão delles, e quanto á ordem posterior, que 
bem lhe podia o mesmo Capitão-mór ter passado outra em 
contrario. 

Aqui calou o Padre Vieira, e se retirou á sua choupana a 
consolar-sc com os companheiros do mallogrado daquella 
viagem depois de tantos e tão grandes trabalhos da jornada, 
vendo ficar-lhes atrás tantas ovelhas perdidas, porque a te-
nacidade do cabo não queria entrega-las ao cuidado de seus 
verdadeiros pastores. Tres dias deu o Padre Vieira ao sof-
frimento, não sendo ouvido, nem consultado em materia al-
guma, e o quemáis era nem ainda poder fallar com os índios 
ás claras; porque temia o cabo, que os Padres lho prati-
cassem o Gentio, e lhe embrenhassem nos matos; até que 
consultado o negocio com Déos, e com os companheiros, o 
buscou ultimamente para fazer o seu requerimento em fórma; 
escolheu occasião em que estivessem juntos os Portuguezes, 
e diante delles e dos Padres que em sua companhia levava, 
no mesmo quartel do Capitão, em 5 de Janeiro de 10.->4, lhe 
leu terceira vez as ordens de El-rei e do Governador, e lhe 
pedio huma resposta positiva, e a ultima resolução em ne-
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gocio de tanto peso, que lhe requeria da parte de Deus e de 
Sua Magestade lhe entregasse a disposição dos Indios, que 
pretendia praticar com verdade e lisura, e tirar o medo aos 
que não querião descer, não sendo por intervenção dos Pa-
dres, e em poucas palavras lhe dissesse, se queria ou não ob-
servar neste particular as ordens deEl-rei e do Capitão-mór? 
A isto respondeo o Sr. Gaspar Cardoso, cabo da tropa, 
como se fallasse com os officiaes da sua tenda, que por então 
não era de guerra, por mais que a pretendia fazer ao 
Padre Vieira — Quanto ás ordens de El-rei, não as posso 
guardar: quanto ás do Capitão-mór, não quero. 

Com esta resposta tão pathetica, como secca, desenganou 
ao grande Missionário, e varão apostólico, a quemrespeitárão 
na Europa as maiores testas, c que tinha concluido negocios 
grandes com os ministros das mais altas Potencias. Tudo 
se perdeu neste dia, porque nem os Padres com tão fortís-
simo desengano se mettêrão dahi por diante com a ex-
pedição, nem o Capitão deu tempo para mais, que o fazer 
embarcar os índios, convidando-os com muita aguardente 
que levava abrindo francamente as frasqueiras e chaman-
do-oscom grande alegria, até que vendo não chegarem mais, 
não se atrevendo a obrigar com a força os que ficavão, por 
não espantar os que vinhão, mandou com toda a diligencia 
embarcar os Padres e mais trem, e botadas para fóra as 
canoas, entrarão a laborar remos, que junto com a corren-
teza parecião as canoas no curso a tantas setas despedidas, 
desandando em poucas horas o que tinhão montado em 
muitos dias. 

Erão por todos mil almas, ficando outras tantas no sertão, 
e o que mais sentirão os Padres erão as almas dos inno-
centes quebaptisárãoos dias que ahi estiverão, na confiança 
de que viessem todos, ou deixaria ficar com elles hum Padre, 
e cederia finalmente o Capitão a huma força tão grande, em 
que toda a causa, por ser de Déos, era o principal agente, 
a não dar com hum coração tão duro, e com huma cara, 
como dizem, de ferreiro, em quem predominava mais a 
cobiça que a razão e christandade. Bem mostrou, quando 
se foi chegando ao primeiro povoado, repartindo pelos sol-
dados algumas familias, levando para a sua roça outras, e 
a maior parte da gente na aldeia de Ibyrajúba, ou Mora-
júba ás ordens do Capitão-mór, para lhe tratar dos seus ta-
bacos, e lavouras que não ficavão longe. Chegarão final-



mente ¡i cidade do Pará, recebendo o Capitão nso bracos do 
Governador repetidos vivas pelo bem que guardara o seu 
regimento, a que se seguirão os Enyes dos apaixonados a 
hum servo tão del para elles, como infiel para Déos. 

0 Padre Vieira assás desconsolado se partió logo para o 
Maranhão a esperar novo Governador, com menos embaraço 
e maior segurança á conta que pretendia dar a Sua Mages-
tade sobre hum atíehtado tão manifesto, que se lhe fizera 
nesta Missão dos Tocantins, e o pouco respeito que ambos 
mostrarão ter ás suas reaes ordens. A occasião era boa; 
porque o portador estava já no Maranhão de verga de alto 
para a partida; e a não ser chamado a mais Supremo Tri-
bunal o Capitão-mór, e com morte quasi repentina, não lhe 
faltaria que purgar sua ambição nos requerimentos e defezas 
dos seus excessos, como por costume, em todo tempo do 
seu governo. Ao mestre Gaspar Cardoso foi mais fácil o li-
vramento, desculpando-se sempre com as ordens de seu 
Capitão-mór, que, como estava morto, não podia já ser cha-
mado a juizo. Esta defeza porém lhe não havia valer, quando 
estas cousas fossem tomadas pelo Juizo Divino; porque como 
christão tinha lei, que o obrigava a antepor o divino ao hu-
mano, e não offender a Déos e ás almas daquelles miserá-
veis, por não faltar ao regimento do seu Capitão-mór, que 
mais valera fosse de salsa e cacáo, que não de huma fazenda, 
cm que se empregárão os preciosos thesouros e infinitos me-
recimentos do sangue de Jesus Christo. 

No anno seguinte recuperou esta perda o Padre Francisco 
Velloso, indo buscar voluntario, o que então deixou violento, 
e sem mais cabo nem soldados, que hum único Portuguez, 
por então cirurgião, tirou da mesma parte, não só o resto 
destes, senão muito mais, que passavão de mil almas, com 
que fundou a grande aldeia do Espirito Santo, na Ilha do 
Sol, como nos dirá com mais miudeza esta Historia na se-
gunda parte ou segundo tomo. 

Partido para o Maranhão o Padre Vieira com os olhos 
longos na promoção de novo governo, com que esperava 
melhorassem os negocios da christandadc tão mallogrados 
pela ambição, querer ter nelles a melhor parle, depois de 
huma feliz viagem, que bem a merecia ter boa, quem tinha 
tido a antecedente tão penosa. Chegou finalmente a receber 
nos braços do Padre Superior da casa o Padre Manoel Nunes, 
c mais religiosos aquello cordial affecto, com (pie era do 
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toilos amado, como Pai¿ e attendido com respeito, como Su-
perior de toda a Missão, que nellé parece tinha librado todos 
os seus augmentos, e não pequenos, os que o seu valimento 
lhe alcançara da Magestade em beneficio das ovelhas o au-
loridade dos pastores, tão abatidos com os governos ante-
cedentes, que o menos mal era o desprezo dos .Missionários, 
á cuja vista erão ao mesmo tempo inválidos, espantados e 
despedaçados os rebanhos, com notável perca do adianta-
mento das reducções dos gentios, que tanto recommendára 
ao nosso cuidado, e agora zelava com particular attenção 
aquelle piedosíssimo Pai destas chrislandades o Sereníssimo 
Senhor D. João IV, nomeando Governador do Estado (e foi 
o ultimo do seu feliz reinado) aquelle raio de Marte, aquelle 
felicíssimo Capitão, terror dos llollandezes de Pernambuco, 
e hum dos seus principaes restauradores, tão bom soldado 
como christão, André Vidal de Negreiros, bem conhecido na 
republica militar pelas heroicas acções, com que acreditou 
as armas c deu ampla materia á Historia daquella restau-
ração, com reputação, experiencia e valor invicto. Vinha elle 
agora a colher no Maranhão o fructo das muitas palmas que 
tinha cortado em Pernambuco, emquanlo no mesmo lugar, 
aonde alcançou tanta gloria com a espada, não ia receber o 
que lhe era devido pelo bastão, recebendo-o aquelles mo-
radores duas vezes Governador, por ser huma das duas, 
glorioso libertador das suas vidas e das suas fazendas. Este 
aquelle heróe, de quem o grande Padre Vieira, que nada 
tinha de lisongeiro, na carta, que escreveu a Sua Magestade, 
do Pará, em <5 de Dezembro de 1655, diz: « Tem Vossa Ma-
gestade muito poucos no seu líeino, que sejão como André 
Vidal.... lie tanto para tudo o demais, como para soldado; 
muito christão, muito executivo, muito amigo da justiça c da 
razão, muito zeloso do serviço de Vossa Magestade o obser-
vador das suas reaes ordens, e sobretudo muito desinte-
ressado. » 

Quasi ao mesmo tempo, que o novo Governador buscava 
oceupar o lugar do seu governo, partira improvisamente 
para Portugal (pelo não poder dispensar a necessidade pre-
sente) o Padre Superior da Missão Antonio Vieira, a buscar 
aos pés de seu Clementíssimo Soberano o remedio dos af-
iliaos Missionários, e desconsolados Índios, huns c outros 
por falta delle vexados e perseguidos dos moradores do Es-
tado, e o mesmo foi chegar o Padre a salvamento, que ser 
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bem ouvido o aceito da Magestade, voltando para o Maranhão 
despachado com a mesma pressa, com que tinha sabido 
delle offendido, não gastando mais na viagem que 31 dias, 
tempo em que já achou no seu governo ao solicito André 
Vidal de Negreiros, que recebidas as ordens reaes, com igual 
zelo, que destemido animo, as fez dar logo á execução, par-
tindo, com a maior brevidade que lhe foi possível, a fazer 
a mesma diligencia na cidade do Grào-Pará, por serem as 
ordens tão favoráveis aos Índios, como aos moradores entre 
os termos da possibilidade e justiça. 

A' sombra deste grande protector da christandade pelo 
muito que ajudou o seu zelo, e o seu mando aos Missioná-
rios, como o mesmo Padre Vieira confessa na mesma carta, 
navega também para o Pará este solicito Superior, e columna 
de toda a Missão, a pôr em execução o que sempre trouxe 
no pensamento e impresso no coração, a fundação do Gu-
vupá e entrada do rio Amazonas, promelteudo-se estas e se-
melhantes emprezas, fiado nas grandes esperanças que lhe 
offerecia o catholico zelo do novo Governador, com as mãos 
expeditas, tão promplas, como hberaes, para concorrer para 
tudo o que fosse em maior augmento da conversão do gen-
tilismo, que era o que Sua Magestade ordenava, e para o que 
eile de boa vontade se offerecia liecebòra o Governador André 
Vidal algumas ordens de El-rei, que pedião a sua assistên-
cia no Pará, e como era proinpto no seu real serviço, partió 
logo para esta Capitania, c por conseguinte o Padre Vieira, 
de cuja autoridade c leiras liava lambem Sua Magestade o 
importante negocio de muitos captiveiros de Índios, que se 
mandavão averiguar na .lunla das Missões, em que o dito 
Padre era o principal votante. Com vento em popa, levando 
dous Missionários, que deixou no Gurupa, foi breve a viagem, 
e por conseguinte a chegada do Padre Vieira ao Pará, que 
não foi tão occulta e tão pouco acompanhada, como a reti-
rada; porque o olhavão agora com outros olhos, pelas al-
tenções com que o vião tratado do novo Governador, que 
além de dar o seu a seu dono pelo merecimento do Padre, 
olhava também para as com que o via recommendado pela 
Magestade. 

Quizera o bom Padre Antonio Vieira ver-se agora expedito 
para partirá sua desejada conquista do rio Amazonas; porém 
o exaíhe dos captiveiros e varios outros negocios do serviço 
de ¡Jóos c Sua Magestade forão os que por então lhe tirarão 



das mãos o arado, com que pretendia lavrar áíjOélleS aer-í 
tões, c semear o grão do Evangelho entre hum tão dilatado 
gentilismo. Não quiz porém perder a occasião, que o tempo 
lhe offerecia para a conquista na liberdade, que aícàdçárão 
muitos Indios naturaes daquelle rio, que os Portugueses, 
sendo ellcs amigos c confederados nossos, tinhão ap'ahhado 
e metlido em injusto captiveiro. Por virtude do exame o 
maior numero de votos, erão agora restituidos á sua ingenua 
liberdade mais de cem Indios, que o Padre Superior com li-
cença e autoridade do Governador entregou ao Padre Antonio 
Ribeiro e seu companheiro Gaspar 1'Yagoso, para que os le-
vasse em sua companhia, c os expedissem das mesmas al-
deias, de que tinhão o cuidado noCamutá, para as suas terras 
com as novas certas das ordens reacs, que tinhão vindo a 
seu favor, acompanhadas de hum tão grande Governador c 
pai dos índios, como clles mesmos experimentarão, e o tempo 
lhes mostraria, quando se resolvessem a sahir dos seus matos 
para se fazerem filhos de Deos. Que dos Padres da Compa-
nhia já sabião ellos por fama o quanto cuidavão e zelavão a 
commodidade e isempção dos índios, sendo entre elles o mais 
assignalado o grande Vieira, cujo nome retumbava pelo in-
terior do sertão, levado por aquelles rios, pelos muitos que 
o tinhão experimentado protector, e o melhor tutor na sua 
menoridade; por quem elle tinha posto em perigo a sua vida, 
arriscado o credito e offerecido constante seu fervoroso peito 
ás balas da emulação e aos tiros da inveja. Aborrecendo 
aos cegos apaixonados, porque amava aos índios, como ima -
gens do Creador, não se descuidando porém nunca dé 
persuadir ao serviço dos povos, sempre como livres, mas 
nunca como escravos. 

Com tantos e tão opportunos embaixadores, expedio e so 
licitou a prudente conducta do Padre Antonio Vieira ao gran-
de Missionário e língua o Padre Antonio Ribeiro, e seu com-
panheiro, com ordem expressa de recommendar aos índios 
avisassem aos parentes, que dentro daquelle mesmo anno 
esperassem o Padre Vieira, que sem duvida, ou elle, ou outros 
na sua falta os havião de ir buscar ás suas terras para vive-
rem aldeados sobre as margens do mesmo rio que habilavão. 
para serem vassallos de hum tão grande Rei, que mais tinha 
de pai, que de soberano: aonde livres de inquietações dos 
brancos, assaltos dos seus inimigos e violencias dos serta-
nejos, vivirião em paz na companhia dos seus Padres, do 
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quem rcccbcrião com a doutrina c cuidado das almas o trato 
e allivio das pessoas. E para que a expedição se não demo-
rasse, por falta de meios, ordenou mais aos Missionários se 
fossem provendo de canoas e de tudo o mais que lhes pare-
cesse necessário para huma tão importante entrada, assim 
para o serviço de Deos, como de Sua Magestade, que nada 
mais desejava, que a noticia de ficar effectuada esta espiritual 
conquista. 

Bem advertidos das sabias industrias de seu Superior, 
partirão os nossos Padres, que havião de ser os primei-
ros descobridores daquella tão appetecida terra de promis-
são, pela qual se esperava corresse, não só o mel c leite da 
Santa Doutrina, senão agua puríssima do Santo Baptismo, em 
que pretendia o apostólico desvelo dos filhos da Companhia 
de Jesus, verdadeiros observantes do instituto de seu Santo 
Fundador Ignacio, lavar a tantas almas, por quem tinhão já 
corrido caudalosas correntes de infinito sangue. Com esta 
alegre tropa de cento e tantos índios chegarão os nossos Mis-
sionários ao Camutá, e ao mesmo tempo que discorrendo 
pelas aldeias dellc buscavão canoinhas e índios para o trans-
porte dos embaixadores, os ião enviando pelos rios, conforme 
a capacidade das embarcações, c elles tão alegres com a 
commissão de convidar os parentes, e darem as suas embai-
xadas pela boa instrucção do Padre Ribeiro, para isto o mais 
insigne, que brevemente se expedirão a maior parte, dei-
xando aos Padres esperanças firmes da grande colheita do 
anno presente, para a qual entrarão logo a preparar os ce-
leiros, que erão os meios para conseguir a jornada; e não 
se enganarão, porque esta prodigiosa industria do grande 
Padre Vieira foi a pedra fundamental do estabelecimento 
das christandades do rio Amazonas, e a chave mestra com 
que se abrió a porta aquella grande conquista, de que forão 
primeiros descobridores no espiritual os Padres da Compa-
nhia, como mostrará a Historia nas muitas e populosas al-
deias, que por todo elle, e pelos rios que nelle desaguão, 
fundárão e estabelecerão, conduzindo não pouco para o seu 
feliz principio os índios libertados, que tinhão ido diante, 
publicando, como pregoeiros, as conveniencias da compa-
nhia dos Padres, e as ordens do Rei tão favoráveis aos ín-
dios, que tinhão chegado, acompanhadas de hum tão bom 
Governador, e tanto seu amigo, como prudente. Mas porque 
este famoso rio ha de ser o glorioso theatro c campo da 
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batalha dos Missionários da Companhia, não pareça fora de 
proposito o tratarmos com mais miudeza c clareza (da que 
tocámos por incidente nos principios desta Historia) dos seus 
primeiros descobridores, da sua situação, e braços de que se 
compõe o corpo deste dilatadíssimo e agigantado Briarêo. 



CAPITULO V. 

DOS PRIMEIROS DESCOBRIDORES DO RIO AMAZONAS, SEGl.'XDO 

O QUE REFEREM AS HISTORIAS ESTRANHAS, E DO SED 

DESCOBRIMENTO PELOS NOSSOS PORTUGUEZES, CONFORME 

AS NOSSAS NOTICIAS MAIS MODERNAS NOS RELATÃO. 

Na divisão das Capitanias, que fizemos no terceiro livro 
desta historia, tocamos com brevidade, alguma cousa deste 
celebrado rio, mas com tão diminuta noticia, que julgamos 
por melhor mudar de parecer, cofferccer aos leitores o que 
achámos, não só em autores diversos, senão o que nos dei-
xárão escripto os nossos antigos, entre os quaes tem o pri-
meiro lugar o sapientissimo mathematico, o nosso Padre 
Samuel Fritz, de quem ouvi dizer ao insigne astrónomo de 
Sua Magestade Fidelíssima, o Padre Ignacio Samartoni, 
ambos da Companhia, quando agora veio ao Pará ás demar-
cações dos dous Domínios, que pasmava como o Padre Fritz 
com um instrumento tão limitado, como o que trouxera de 
Quito, tinha calculado tão exactamente o rio Amazonas, 
que só poderia padecer alguma duvida na maior ou menor 
distancia dos cálculos, pelo que elle Padre Samartoni tinha 
experimentado, quando por elle fez viagem ao nosso arraial 
do Rio Negro. E se succeder tornar a repetir o que já dis-
semos, será tão pouco, que merecerá dos leitores o perdão 
pelo trabalho, que agora tomamos de copiar as mais seguras 
e exactas noticias, que achámos escriptas sobro elle pelos 
mais antigos Padres da Vice-Provincía que o navegárão, em 
que me fundo, sem mais experiencia que a com que elles 
procurárão por então averiguar por si e por outros a ver-
dade, que não duvido se poderião enganar como homens 
sem instrumentos que os guiassem a ponto fixo. Nelles se 
fundará esta nossa relação com respeito sempre ás sapien-
tissimas observações de Monsieur Carlos Condamine, socio 
digníssimo da Academia Real das Sciencias de Pariz, na sua 
viagem que por ordem da mesma academia fez de Quito 
para o Pará, de donde passou para a Europa, depois de 
termos a fortuna de o tratar por nosso hospedo até a sua 
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partida. Não pretendemos fazer opinião, porque nada dize-
mos de nosso. Desejamos copiar sem confusão e sem o 
embaraço em que as achamos, as noticias deste famoso rio 
e mais braços que com elle seabração: cada hum siga o 
melhor, que o mais verdadeiro Déos o sabe. 

Conta-se por primeiro descobridor do rio Amazonas Vi-
cente Annes Pinçon, que embarcado no porto de Paios na 
costa de Andaluzia cm 13 de Novembro de 1499 com seu 
sobrinho Ayres Pinçon, aportando primeiro em Cabo-Verde, 
proseguio sua derrota em 13 de Janeiro de 1500. Passada a 
linha para o sul, descobrio o cabo de Santo Agostinho, e indo 
correndo a costa para o Poente, atravessou a grande boca 
deste rio até dobrar o cabo do Norte, e seguindo a mesma 
costa quarenta leguas, entrou pelo rio Yapocó, nome que 
lhe pozerão os índios, e depois se mudou no de seu desco-
bridor, chamando-se o rio de Vicente Pinçon, de donde pas-
sou para as índias de Castella, sem levar mais do rio Ama-
zonas, que a vista de passagem, quando lhe atravessou a 
grande boca. 

Ao mesmo tempo, porque no mesmo anuo, e quasi no 
mesmo mez aportou felizmente Pedro Alvares Cabral em o 
porto, a que deu o nome de Seguro, na costa do BrazH, 
guiado da Providencia Divina entre os perigos de huma tor-
menta, que quando Deos quer os próprios naufragios são o 
melhor norte para os maiores descobrimentos. Por este 
com que agora se illustrou a fama deste grande general 
ficuu o Brazil pertencendo ao dominio porlnguez, e pela 
bulia do Supremo Pastor Alexandre VI dividió a America 
em Portugueza e Castelhana, fechando-se esta menor por-
ção do sceplro porluguez com os ilous maiores rios, de que 
temos noticia; o das Amazonas, da banda do norte, prin-
cipiando do rio de Vicente Pinçon aonde se fincou um 
marco por parte de Portugal, e o rio da Prata, da parte do 
Sul, de que era a melhor balisa a nossa fortíssima praça c 
Colonia do Sacramento, demolida já pelos tratados novos, 
ou para melhor dizer ao presente, e ilha de Santa Catharina, 
não muito longe da foz do dito rio da Prata. 

Feita a divisão pela linha mental do Sunimo Pontifico, pelo 
descobrimento feito por Cabral no tempo do mais mimoso 
filho da fortuna, e o mais afortunado Dei de Portugal o Se-
reníssimo Senhor Dom Manoel, de esclarecida memoria, a 
subdividio seu lilho o Senhor Dom João III, pai da 
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Companhia o fundador delia nesle reino, era quatro Capi-
tanias, que repartió com varios Donatarios. A primeira, que 
he o objecto da nossa historia, ao insigne historiador da 
Asia d grande João de Barros, com o nome de Maranhão, 
qjie elle pretendeu descobrir c povoar pelos anuos de I535¡ 
porém a infelicidade de hum naufragio na sua barra fez de-
sistir aos povoadores da pretenção, como já dissemos. A 
mesma infelicidade experimentou Luiz de Mello da Silva, 
pelo anno de 1540, tendo-lhe feito o mesmo Sereníssimo 
Rei doação delia, supposta a desistencia de João de Barros, 
como lica dito. 

Ao mesmo tempo que o infortunio divertia a estes menos 
venturosos exploradores por mar, intentava o seu desco-
lo imento por terra, e pelas suas cabeceiras, o Marquez Dom 
Francisco Pisarro, fiando esta empreza do animo deste-
mido de seu irmão Gonçalo Pisarro, que sahio de Quito 
para ella em Dezembro de 1539 com 340 soldados, 4,000 
Índios e 150 cavados, suííiciente numero para tão grande 
expedição. Desceu pela provincia de (Juixos, depois de ven-
cer com a resoluta intrepidez de seu animo a serra nevada 
até topar com hum rio, por cujas margens continuou sua 
derrota por mais de cincoenta leguas da parte do norte, 
aonde notou se estreitava muito o rio entre duas penhas, 
que lhe não dava mais largura que a de vinte pós geomé-
tricos. Aqui passou o rio o commandante com todo o exer-
cito para a parle do sul, e continuando sua jornada ao longo 
dclle para mais facilitar a sua marcha, mandou fabricar 
canoas para servirem de transporte dos viveres e soldados 
da sua obediencia. 

Chegou a huma aldeia de índios, que lhe derão noticia 
certa, de como oitenta leguas, pela estimativa, mais a baixo 
daquella povoação se encontrava com hum rio maior cm 
aguas, e mais povoado de gente, aonde acharia viveres com 
abundancia para a subsistencia das suas tropas. Achava-se 
Gonçalo Pisarro quasi desgostoso pelas dilliculdades que 
cada dia se encontravão na empreza; não sendo a menor o 
achar-se já o pequeno exercito sem abastecimentos; mas 
como o informe destes Índios lhe segurou a abundancia no 
lugar que aponlavão, despachou a toda a pressa algumas 
canoas, que mais á ligeira se adiantassem ao maior corpo da 
comitiva, evoltassem coma maior brevidade a encontrar-se 
com os companheiros com todo o comestível que achassem. 
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Para cabo desta diligencia escolheu a Francisco de Orc-
lhana com cincuenta soldados também escolhidos para sua 
escolta, com ordem para que chegando á primeira povoação 
que encontrasse, guarnecesse o posto com os soldados que 
julgasse precisos, e se fizesse na volta depois de abastecido 
com a brevidade possível. Partió Orelnána, e Pisarro o foi 
seguindo com mais vagar parte por terra, e parte pelo rio 
porque não havia commodidade para todos. Ouanto mais o 
cabo se ia apartando do seu general, tanto mais longe se ia 
pondo da sua sujeição, e desembocando finalmente no rio das 
Amazonas, rompeu por ultimo no maior excesso de infide-
lidade, negando a obediencia a seu commandante e arro-
gando já a si, como própria, a gloria de tão insigne desco-
brimento. Fernão Sanches de Vargas, soldado de brio e 
reputação, vendo os excessos de Orelhana, lhe estranhou o 
procedimento, de que lhe não podia resultar mais que a 
infamia de traidor, com que poderia escurecer a memoria 
de seu nome, quando pela fidelidade da empreza se podia 
fazer não só famoso, mas respeitado pela posteridade, rigorosa 
censora das acções dos homens que cingem espada e blazo-
nãode soldados. Com cousa alguma se moveu o duro animo do 
cabo, correndo já para o precipicio com a mesma corrente 
do rio que navegava. Mas para que o Sanches lhe não tor-
nasse a ir á mão nos seus designios, se descartou delle em 
huma daquellas praias, e continuou sua viagem tão deshu-
mano como aleivoso, enfiando sempre a embarcação em que 
ia pelo meio da correnteza, para melhor evitar os golpes das 
muitas frechas que o perseguião das margens dos rios, a 
maior parte povoados de Gentios. 

Chegou a tanto o atrevimento dos naturaes, que até as 
mulheres com arcos e frechas o insultarão de terra e o pi-
carão com suas armas, donde nasceu o chamar-lhes o 
Orelhana, Amazonas, pela semelhança das armas, e resoluto 
valor com que mostravão imitar o costume das Asiáticas 
dando pela mesma causa o mesmo nome ao rio, aonde se 
lhe assomarão tantas (ilhas de Bellona. E esta lie ao meu 
parecer (deixando outras por mais violentas), a razão de se 
chamar este rio das Amazonas, porque ás índias contra elle 
armadas, e ao rio, de que ellas bebião, o deu Francisco de 
Orelhana, ainda que outros lhe derão o nome do autor, 
chamando-lhe rio Orelhana. 

Desassombrado já da furia dc tão grande chuveiro de setas, 
62 
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melhorou de canòa, e foi seguindo o rio até desembocar por 
elle no mar do norte, de donde voltou a viagem para a Mar-
garita, e desta Ilha se embarcou para Hcspanha, aonde sou-
be tão bem pintar e representar as preciosidades deste rio, 
que por ultimo, passados alguns annos, veio a alcançar cédula 
de Governador, c descobridor delle, que não logrou muito, 
por acabar com toda a sua equipagem no mesmo descobri-
mento, com desigual infelicidade, a que lhe linha merecido 
sua abominável aleivozia. Gonçalo Pisarro, desesperado com 
a espera, apressou a marcha, e topando na praia ao fide-
líssimo Fernão Sanches do Vargas, que á força de hervas e 
früctas silvestres se tinha sustentado, delle soube a exe-
cranda resolução de Francisco de Orelhana com pasmo e 
assombro dos companheiros, e do commandante que lho 
fiara a diligencia. Este fatal accidente lhe não deixou animo 
para mais, que persuadir aos soldados se retirassem todos 
para Quilo, visto o malogro da conquista, que desvanecera 
a infidelidade ambiciosa de hum seu subdito. Como ião 
muito destroçados, e tinhão já deixado mortos a maior parte 
pelos matos e margens do rio á fome, e inclemencias da 
incerteza e rigor da marcha, aceitárão o convite. Chegou fi-
nalmente o pouco venturoso Pisarro com oito Hespanhoes, 
e poucos índios á cidade de Quilo em o mez de Junho de 
1542, ião pouco satisfeito de Orelhana, como seu irmão da 
perda da jornada. 

Depois de Francisco de Orelhana, entrou no anno de 1560 
no mesmo designio Pedro de Orsúa, acompanhado de Fer-
nando de Gusmão e Lopo de Aguirre, com muitos outros 
Hespanhoes e índios, não lhe valendo o caracter de ser 
o commandante para o tirar das mãos traidoras dos compa-
nheiros, que amotinados lhe tirárão a vida. 0 mesmo Aguirre, 
autor da primeira, o foi também da segunda, lirando-a com 
o mesmo desempacho do Gusmão: livre dos quacs á força 
de continuadas lyrannias contra os tristes companheiros, con-
tinuou sua derrota até sabir pela boca do rio das Amazonas, 
o daqui se transportou para a ilha Margarita, aonde ás mãos 
violentas de seus moradores, que parece não erào tão sof-
fredores como os da sua comitiva, acabou a vida, desgraçado 
premio de seus tyrannos procedimentos. Alguns outros in-
tentarão o mesmo descobrimento do rio das Amazonas, que 
deixo de referir, por não parecer nimio em copiar autores; 
"nem lograrem aquellos o fim desejado, que pretendião, por 
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estar talvez reservada esta gloria aos Portuguezes, a quem 
a Providencia do Altíssimo mostrou sempre guardar para os 
maiores e mais famosos descobrimentos. 

Já referimos no livro terceiro a entrada do descobrimento 
da Cidade do Pará feita por Francisco Caldeira Castello 
Branco, quando enviado pelo Capitão Alexandre de Moura 
com duzentos soldados escolhidos, alguns Índios, e todo o 
mais trem necessário a huma tão grande expedição, embar-
cados em hum patacho, hum caravelão, e huma lancha do 
alto; com huma tão pequena armada dobrou com a maior 
felicidade o cabo da Tijióca, que he o que corresponde ao 
do norte da banda de Oeste, e ambos formão a grande boca 
deste rio de setenta para oitenta leguas, tomada em toda 
a sua extensão. Navegando pelo rio acima encostado sempre 
ao nascente, deixando algumas ilhas á mão direita pelo es-
paço de mais de vinte legoas, topou finalmente com a ponta 
aonde hoje se acha situada a Cidade do Grão-Pará, e era 
então povoação de Indios Tupinambás, a que derão o nome 
de Mayry, que ainda hoje conserva entre o gentio da terra. 

Depois de fundada a sua Cidade de Belém do Grão-Pará, 
por chegar aquello porto em 23 de Dezembro com a mutua 
alliança das armas auxiliares dos índios Tupinambás, sempre 
fieis aos Portuguezes, perdendo muitos por este serviço as 
liberdades, de que não gozárão muitos annos, depois de 
celebrada a paz, eboa sociedade com o primeiro Caphão-mór 
Francisco Caldeira, intentou este continuar o descobrimento 
do rio, e ainda que via a nova cidade ainda nas mantinhas 
da sua infancia, não deixou de adiantar o começado, lan-
çando á força de armas, em que era ajudado dos naturaes, 
a muitos piratas, que convidados da commodidade das ilhas 
que estavão encostadas á enseada que faz a boca do rio, 
estavão espalhados para a seu tempo colherem os fructos 
da sua fertilidade, sendo todo elle limpo e navegável pelo 
numeroso espaço de muitas leguas. 

Não continuou o descobrimento, porque estava reservada 
esta gloria para o seu verdadeiro descobridor, o felicíssimo 
Capitão Pedro Teixeira, pelo motivo seguinte, que foi o que 
abrió a porta a esta sua afortunada empreza. 

Tinha sahido de Quito no anno de 1636 o Capitão João 
de Palacios com muitos outros aventureiros, que quizerão 
participar da mesma gloria, levando em sua companhia al-
guns religiosos Franciscanos, movidos, como verdadeiros 



— /|Í)Ü — 

iillios de son sanio e humilde Palriarcha, do ardente desojo 
de communicar a tão vastas nações as luzes do Evangelho. 
N3o ardia menos o Capitão no desejo de ser o primeiro (pie 
descobrisse totalmente, e com toda a individuação a este 
celebrado rio, e tanto mais o picava o desejo, quantos erão, 
c muitos os que pretenderão alé então arrogar a si a mesma 
gloria ; chegarão á l'oz do rio Ñapo, c incertos na resolução 
que loinarião, querendo talvez o demonio desviar aquello 
bom e santo zelo dos Missionários, foi tão grande o temor, 
que lhe representou a incerteza da viagem por ierras ini-
migas povoadas de barbaros, que mais tinhão de feras que 
de homens, que todos ¡i huma descahirão de animo e des-
maiarão na empreza; e o Capitão, que era o que o devia 
communicar aos companheiros, por mais que os esforçou 
com a valentia de seu animo, e com a força das palavras 
na gloria que perdião, não pode acabar com elles o seguis-
sem, porque soldados e religiosos se voltarão para Quito; 
vendo-sc o desconsolado commandante obrigado a con-
tinuar a viagem com os poucos que o acompanharão, en-
trando dous religiosos leigos, que por mais animosos o 
quizerão seguir. 

Porém quiz a desgraça que estes infelizmente experi-
mentassem o mesmo (pie os companheiros receiárão, e 
linha sido causa do seu arrependimento dando sobre elles 
por falta de vigilancia os Tapuyas bravos tão de repente 
c a tão bom tempo, que o primeiro que cabio morto foi 
o Capitão João de Palacios e alguns de seus soldados; 
e escapando os que poderão da súbita invasão, a maior 
parte procurou seguir os passos dos que se tinhão apar-
tado para Quito na foz do rio Ñapo; ao mesmo tempo que 
seis soldados com os dous leigos Franciscanos, não lhes dando 
mais lugar o susto, se entregarão em uma canoa, que to-
marão a precipitada corrente do rio das Amazonas, que foi 
a que por enlão os livrou do perigo, e como já a este tempo 
lhes não ficava lugar para o regresso, navegarão rio a baixo 
até que guiados sempre da Divina Providencia, vierão surgir 
a salvamento na cidade do Pará com universal admiração 
de seus moradores pela novidade, e dos pobres navegantes 
pelo perigo. 

Tinha fallecido por este tempo, entrado já o anno de 1637, 
o Governador Capitão-geueral do Estado Francisco Coelho 
de Carvalho, e arrogara a si o governo Jacome Raymundo 
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de Noronha, Provcdor-mór da Fazenda Beal, que sabendo 
dos hospedes mandou lhe conduzissem ao Maranhão, aonde 
elle se achava, os religiosos e soldados Castelhanos; e com 
as informações, que dellcs tomou, entrou na heroica resolu-
ção de mandar descobrir todo o rio das Amazonas até a 
cidade de Quito. Elegeu para tão grande empreza a quem 
parece tinha o céo destinado para tão filustre gloria, ao 
Capitão Pedro Teixeira, mandando-lhe passar patente de 
Capitão-mór, dando-lhe para olíiciaes subalternos, com pos-
tos accommodados á mesma expedição, a Pedro da Costa 
Favella, Bento Rodrigues de Oliveira, Bento de Mattos Cotrim 
e a Pedro Bayão de Abreu, 70 soldados e 900 índios de 
arco e remo. Com esta luzida tropa, em que brilhavão 
tantos Pedros, partió do Pará o valoroso Teixeira em 8 de 
Outubro de 1637, e remando sempre contra a violencia do 
rio das Amazonas, vencendo ao mesmo tempo um mar de 
difiiculdades, embocou pela foz do rio Ñapo, e indo subindo 
grande parte da sua corrente, chegou felizmente a desem-
barcar em Payamino em 15 de Agosto de 1638, de donde 
continuando a jornada por terra com a melhor parle da sua 
comitiva, entrou por ultimo victorioso em Quito em 20 de 
Outubro do mesmo anno, tão mimoso da fortuna, como farto 
de trabalhos, com que tinha concluido a empreza, para 
illustrar com mais este timbre as suas armas, e ser pelo 
mesmo conhecido no mundo o seu nome. 

Depois de informar a Real Academia de Quito sobre o 
seu descobrimento, deu a mesma parte ao Viso-rei do Perú, 
o conde de Chinchón, por sermos então todos vassallos de 
bum mesmo Philippe, o quarto deste nome com o merecido 
appellido de Grande. Mandou ao Viso-rei que os Portugue-
zes fossem assistidos com toda a grandeza muito própria do 
brio e primor desta opulenta nação, com ordem, qne sendo 
bem providos de todas as munições de guerra e boca, vol-
tassem pelo mesmo caminho, para por elle se poderem trans-
portar com maior segurança os thesouros do Perú, e que 
com elles fossem também duas pessoas das de maior capa-
cidade de Quilo, que a real audiencia julgou por então 
serem os dous religiosos da nossa Companhia, os Padres 
Christovão da Cunha e André de Artieda, não obstante esta-
rem exercendo as suas occupações, o primeiro de reitor do 
collegio de Cuenca, o segundo de lente de theologia na 
universidade de Quito. 
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Com estes dous jesuítas sahio o Capitão-mór Pedro Tei-
xeira a buscar a equipagem que tinha deixado sobre o 
rio Ñapo, e deixando a estrada de Payamino, por onde 
fizera a primeira marcha, voltou pela de Archidona, ci-
dade que não distava muito do lugar aonde o esperavão 
os seus, e sendo recebidos os que forão, dos que ficarão 
com mostras de grande contentamento, embarcados 
todos, correrão pelo Napo, desembocarão no rio das Ama-
zonas, e chegarão finalmente ao Pará em 12 de Dezembro 
de 1639, aonde o Capitão-mór foi também recebido, como 
esperado com aquellas publicas acclamações de que se fazia 
acreditar o seu merecimento; devendo-se a maior parte da 
gloria deste completo descobrimento a Jacome Raymundo 
de Noronha, que com esta tão singular acção do seu go-
verno deve ser mais applaudido, que censurado pelos extra-
vagantes meios com que se introduzio nelle." Acertada 
eleição, em que ambas tiverão tão grande gloria, o Gover-
nador pelo que dispoz e elegeu, 6 o Capitão-mór Pedro Tei-
xeira pelo que venceu e explorou, podendo-se legitimamente 
chamar o verdadeiro descobridor do famoso e dilatadíssimo 
rio das Amazonas, pelo qual he bem navegue agora com 
mais vagar, depois de se ter descoberto a nossa relação 
geographica. 



CAPITULO VI. 

DÉSGRIPÇÃO GEOGRAPIIICA DO FAMOSO RIO DAS AMAZONAS, 

COM AS MISSÕES QUE NELLE FUNDARÃO OS DA COMPANHIA, 

E DOS MAIORES RIOS QUE NELLE DESEMBOCÃO ATÉ A FOR-
TALEZA DO GURUPA. 

A. grandeza deste celebrado rio lhe tem multiplicado os 
nomes pela multiplicidade dos acontecimentos. Iluns lhe 
chamarão rio Maranhão, outros Amazonas, Orelhana e Grão-
Pará outros. O primeiro, que he entre todos o mais antigo, 
sem ser necessário embaraçarmo-nos com deducções vio-
lentas, be a meu ver o que lhe derão os Castelhanos, de hum 
seu capitão do mesmo appellido de Maranhão. 0 segundo 
o deu Francisco de Orelhana, quando navegando por elle, 
foi accommetlido das margens, por onde passava, de hum 
pequeno esquadrão de mulheres, que com os arcos e frechas 
lhe picárão a marcha, alludindo ao mesmo nome, com que 
forão distinctas entre as do seu sexo as bellicosas Amazonas 
da Asia. E do seu mesmo appellido de Orelhana lhe dérão o 
terceiro os soldados da sua comitiva. O quarto, de Grão-
Pará, que quer dizer mar grande, foi dado pelos Portu-
guezes, porque defronte da cidade, aonde só logra este 
nome, se fórma a larga bahia que compõe os quatro rios 
Mojú, Goamá, Capim e Acará, que a não ter no meio a 
grande ilha das Onças e as que lhe ficão defronte, correndo 
para a barra, seria muito mais dilatada a sua grandeza. 

Porém he preciso advertir, para que os curiosos se não 
equivoquem, como já o fizerão alguns geographos, que 
quando se falia na ilha do Maranhão, que he o mesmo que 
a cidade de S. Luiz do Maranhão, por este nome não se 
entenda o das Amazonas, de que tratamos, duzentas leguas 
distante, mas sim o que se fórma na bahia a que chamão 
de Tapuytapéra, que tica defronte da cidade, e fórma a sua 
boca na ponta de Itacolumy, até a do Peréá, que lhe fica 
da outra banda com seis leguas de distancia, por desem-
bocarem por ella outros quatro rios (como no Grão-Pará), 
que são Finaré, mais occidental, Miarim, Itapucurú eMony o 
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mais oriental, e alludindp á grande boca das Amazonas, lhe 
qúizerão, como a este, dar o nome Maranhão ; mas para de 
todo se tirar esta commum equivocarão, fique a cidade do 
Grão-Pará com o seu rio das Amazonas e a cidade de S.Luiz 
com o seu antigo Maranhão. E isto baste para huma ques-
tão de nome, que só tocámos para satisfazer a curiosidade 
dos leitores, que queremos lenhão por certo ser o rio das" 
Amazonas o maior que conhece o mundo, e nos não mostrou 
ainda igual a geographia, por desembocarem nelle muitos 
e grandes rios, como são Xingu, Tapajóz, Madeira e Rio-
Negro, que como principaes o enriquecem do vasto cabedal 
de suas aguas. E para em poucas palavras o definirmos 
pelas medidas da sua grandeza, usamos das duas, com que 
cabalmente o define o grande Padre Antonio Vieira, cha-
mando-lhc mar doce, pois o he e ainda maior no compri-
mento e largura da sua boca que o mar Mediterrâneo. 

Do comprimento, largura e profundidade do rio das Amazo-
nas fallão com variedade os autores. Nós porem, sem disputar 
a materia, seguimos agora nesta parle a opinião do nosso 
Padre Samuel Fritz, pela precisa razão de nos guiarmos 
pelas noticias que nos deixou, a que se poderão estender 
suas mais exactas averiguações, por não encontrarmos até 
agora outra de maior clareza, salvo sempre o melhor juizo 
dosapientissimoacadémico Monsieur Carlos delaCondamine, 
pela melhoria dos instrumentos e sabias observações de seu 
autor. Passão muito além de mil as leguas que lhe dá de 
comprimento, incluindo nellas as muitas e grandes voltas 
que o rio faz, c pouco mais de oitenta as que lhe dá de 
boca, contando da ponta do cabo do norte ató a do sul da 
parle da Tijioca. Da lagoa Lauricocba, que está em onze 
gráos de latitude austral entre a cidade de Lima da parle do 
sul, e a de Iluanuco da banda do norte, nasceu este famoso 
parto para admiração do mundo. A sua altura ordinaria desde 
o primeiro embarcadouro nunca hc menos que de sete e 
oito braças, e em algumas partes tão profundo que a sonda 
de Mr. de la Condamine de oitenta braças lhe não topou com 
o fundo. 

Principia a ser navegável junto da cidade de Jaen de 
Bracamoros, em cinco gráos e vinte e cinco minutos de la-
titude austral. He para admirar e louvar a Divina Providen-
cia, que em toda a prodigiosa distancia que vai deste lugar, 
ou embarcadouro aló sabir ao mar, não ha nelle cachoeira, 
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sallo ou algum outro impedimento, qne perturbe a sua pa-
cifica navegação, exceptuando em Pòngo junto á cidade de 
Borja, em trezentos c quatro gráos de longitude o cinco e 
meio de latitude austral, aonde pela estreiteza c grande al-
tura, he preciso maior reflexão e cuidado nos navegantes 
por causa da precipitada corrente de suas aguas. Esté Pongo, 
que quer dizer. Poria, tem de largura somente vinte varas, 
e por huma tão apertada porteira sabe este furioso leão, 
dando bramidos, que fórma na sua sabida, com grande peso 
das aguas, mais para espantar, que para offender aos que 
navegão. 

Pesce este rio paralcllo com a linha equinocial de oeste 
para leste, sempre da parte do sul, e humas vezes mais 
chegado, outras mais afastado delia entre dous. tres, quatro, 
e cinco gráos, conforme a maior ou menor obliquidade dos 
seus gyros, excepto na sua fonte, em distancia de onze gráos, 
como acima dissemos. He tal a força com que parece quer 
engolir o mesmo mar, que entra por elle arrogante pelo es-
paço de quarenta leguas, convertendo-o de salgado cm doce, 
e dando com tão extraordinaria methamorphose huma evi-
dentíssima prova da sua prodigiosa grandeza. A sua boca 
está ladrilhada de ilhas maiores c menores, servindo-lhe a 
grande ilha de .loannes do maior bocado, que tem atraves-
sado na garganta sem o poder engolir pela sua grandeza, 
por não contar menos a dita ilha, que cíncoenta leguas de 
comprimento, e trinta e oito de largura. Grande bocado sem 
duvida, porém muito maior ainda para quem se aproveita 
da sua grande fertilidade para gado vaccum, que era a maior 
propriedade de seu antigo donatario (hoje o Sr. visconde de 
Mesquitella que a cedeu á coroa) e a mais rendosa com-
menda que tinha o reino e dominios de Portugal, se o barão 
daqnella ilha se quizesse aproveitar das quatorze cabeças 
annuacs por cento, de todos os gados vaccum c cavalíar 
que nelle se criarem, assim de seculares, como ecclesiasti-
cos, como se vè ao presente estabelecido, que só dos cur-
raes dos Padres da Companhia, em que se contavão por anno 
seis para sete mil crias de vaccum, além mais de cem de 
cavallar, se podia em poucos annos formar e receber muito 
grosso cabedal, por serem muitas e grandiosas as fazendas 
daqnella ilha, sendo entre todas sem comparação maior a 
dos Reverendíssimos Religiosos de Nossa Senhora das Mercês, 
por mais antiga, que forão os primeiros que com o bem no-
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meado Domingos Barbosa Caldeira, povoarão de gados c 
beslas tão dilatadas e ferlilissimas campinas. Nesta ilha, te-
remos na segunda parle desta Historia, materia ampla para 
a narração curiosa c agradável, quando dermos principio á 
conquista espiritual do rio das Amazonas, com as entradas 
dos grandes Padres Sonto-Maior e Vieira, aos Nheengaihas. 

Eslas mesmas ilhas não deixão de ser proficuas á nave-
gação das canoas, que entre ellas e a terra firme se passão 
a outra banda, ainda que para piratas não deixão de ser 
grande covil, mas para os sacudir do ninho não faltarão sol-
dados e canoas, de que está presidiada, o pelo tempo adiante 
como prometle o ministerio presente mais nervosamente de-
fendida a Capitania do Macapá no cabo do norte, como chave 
da porta principal do nosso famoso rio das Amazonas. A parte 
aonde o rio se estreita mais depois de Pongo he na altura dos 
Pauxis ('), em que não tem de largo mais que huma legua. 
Do Curupá para cima o ordinario são tres e quatro leguas, 
e partes haverá em todo elle, que tenhão seis c sele leguas. 
Tem ultimamente a felicidade de ser mais fácil a sua nave-
gação, assim aos que sobem, como aos que descem por elle; 
porque para a subida não tem ociosas as velas os navegan-
tes, pelos geraes, que são os ventos lestes, serem certos c 
seguros, e para a descida basta a correnteza, sem ser ne-
cessária maior violencia nos remos. A maior commodidade 
de lempo para subir he a de Setembro até Dezembro, em 
que, por ser verão, se encontrão menos caudalosas suas cor-
rentes. Até aqui a sua descripção em commum, desçamos 
agora á particular, numcrando-lhe os muitos braços para 
melhor intelligencia das suas forças. 

Principiemos pela porção do Amazonas que banha a cidade 
do Pará. Hum quarto de legua distante delia á mão esquerda 
entrámos pelo primeiro que nelle desemboca, chamado o rio 
Goamá, soberbo na sabida pela carranca que logo faz em 
Morleiú, mettendo tal medo ás canoas, com seus remoinhos 
ou caldeirões, que hc preciso passar de largo por lhe não 
dar occasião de as entrar á força pelos lados, de que se 
conlão muitos e deploráveis naufragios. Correndo do sul 
para o norte, e subindo-sc por elle acima se encontra com 
o rio Capim, com cujo cabedal de aguas, por ser grande, se 
faz mais insolente o Coamá. Este só pelo espaço de qua-

(■) Hnjr. a villa de Olii'los. 
(Hoto 'lo Eilktorí. 
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renta leguas, que tanto vai até á casa forte, so pode nave-
gar; porque dalii para cima cm pouca distancia entra a 
offerecer difliculdades á navegação, com cachoeiras e outros 
impedimentos. Porém o rio Capim, como mais poderoso, 
entra mais pela terra dentro, fazendo-se navegável o melhor 
de cento e cincoenta leguas de distancia, correndo com al-
guma inclinação para o nordeste. Affirmárão alguns práticos, 
correr paralello nas suas cabeceiras com, o rio Mojú, que 
ambos as tem muito próximas ao celebre rio Tocantins; o 
que se tem experimentado por alguns índios que moravão 
nelles, e pelo motivo da fuga, como de ordinario costumão, 
atravessarão o mato e forão cahir naquelle rio, que não che-
gará talvez a vinte leguas, porque em dous dias sem grande 
marcha se vence. Por este rio Capim se podia também fazer 
o passo com maior facilidade para as minas dos Goyazes, 
por ser limpo de cachoeiras, por informação de hum piloto, 
que por elle navegou, e pela de alguns sertanejos, que das 
suas cabeceiras ao arraial dos Goyazes, dizem, poderão ser 
por terra, até vinte dias de viagem. Se se abrissem as portas 
ao commercio, as estradas se romperião logo para a pas-
sagem. 

Foi o rio Goamá o mais fértil, e seus moradores os 
mais opulentos, depois que entrarão a plantar muito cafó e 
cacáo manso, a instancias do Capitão-general João da Maya 
da Gama, que foi o que promoveu a sua cultura, em tempo 
que valia muito. Hoje porém, pelo contrario, com o achaque 
que padecem os cacaoeiros, a que chamão lagartão, e outro 
semelhante que dá nos cafezeiros("),paraoque não ha outro 
remedio que plantar de novo, antes que de todo se sequem, 
ou dêem pouco ou nenhum fructo; mas para isto faltão os 
escravos, e o que mais he, o cabedal para os comprar, mo-
tivo porque a maior parte dos seus moradores estão redu-
zidos a huma deplorável decadencia, não sendo os que menos 
a sentem alguns senhores de engenho, que quando muito 
poderão agora appellar para a sementeira do arroz. 

Largando a boca do Goamá, e indo subindo pelo rio Pará, 
porção do Amazonas, em distancia de duas leguas, desem-
boca a mão esquerda o rio Acará, descendo do sul para o 
norte, quasi paralello com o rio Capim. Tem quinhentas 

(') Parece ser o mesmo mal de que estão sondo attacados os cafesaes da 
Provincia do Rio de Janeiro. 

INnla (/« Edielor). 
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braças, pouco mais ou menos, na sua maior largura ; porém 
de boca pouco menos, c lie navegável por mais de cincoenta 
leguas, e está povoado de moradores por distancia de quasi 
Irinla. Tem alguns engenhos de assucar, assim como lambem 
os ha no Goamá. Abaixo desle rio Acará huma legua, o 
acima de Muruticú outra, tem os Iteligiosos da Companhia 
hum engenho de assucar, chamado Iburájuba, de que fez 
doação ao Collegio do Pará e^ua Igreja D. Catharina da Cos-
ta, senhora muito amante e bemfcitora da Companhia. Pas-
sada a boca do rio Acará, hum tiro de canhão, tem lambem 
os Religiosos da Companhia outra fazenda, chamada .lagna-
rary, situada sobre o Mojó, c he a segunda fazenda que leve 
a Companhia no Pará, por deixa ao mesmo Collegio c Igreja, 
de .loão de Castro e sua mulher. 

Da boca deste rio Acará para cima, se começa a chamar 
a bahia do Pará, rio Mojú. liste rio desce, como os mais, 
do sul para o norte. Tem largura ordinaria de meia legua, 
e esta conserva por espaço de trinta leguas, ainda acima do 
Igárapé-mirim. F.ntende-se ser navegável por espaço de 
cento e trinta leguas. 

Tornemos á boca do rio das Amazonas, para fazermos 
algum conceito das ilhas que lhe tição na boca, e correm até 
aonde agora chegámos a Igárapé-mirim. 

Entrando pelo rio das Amazonas acima, da parte do sul 
c pela ponta da Tijioca, que, encontrando 0 rio, fica á mão 
esquerda, e lhe fica á direita a ilha dos Joannes, em disian-
cia de oito leguas, e se vai estreitando, quanto mais se sobe 
pelo rio acima, enlremetlidas outras ilhas entre o do 
Joannes e terra lirme. Chegando á bahia do Pará, que tem de 
largura na sua boca quasi duas leguas, e corre entre a terra 
firme e a ilha das Onças, por detrás da qual, da parte do 
norte, corre lambem outra bahia chamada de Carnapijò, 
parallela á do Pará, e menos larga que esta, por ter só uma 
legua de largura, c parallela a ambas estas bahías; para a 
mesma parte do norte está a grande bahia do Marajó, que 
passa de quatro leguas de largura, e tem á mão esquerda, 
subindo para cima, huma grande ilha que a divide da de Car-
napijò, e á direita a ilha grande do Joannes, que a divide 
da madre do rio das Amazonas da parte do norte. Esta 
bahia do Marajó se compõe das aguas dos rios de Tocantins, 
Bócas, Araticú e dos mais rios, passado o Igárapé-mirim, 
assim como as bahias do Pará e Carnapijò se formão somente 
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dos rios Goamá, Acará, Capim e Mojú, de que bem se in-
fere o grande fundamento com que se aftirma que a do Pará 
ou leva muito pouca, ou não tem uma só gota das aguas do 
rio Amazonas. A largura do rio on bahia Pará c Mojú tem. 
subindo á mão esquerda, a terra firme, e á direita algumas 
ilhas que estão entre o Mojú e a bahia do Marajó e Mara-
patá, onde se passa pelo estreito do Igárapé-mirim, que 
está entre as ditas ilhas. 

Us que querem ir para o Amazonas pelo rio Mojú enlrão á 
mão direita pelo Igárapé-mirim, que he hum rio estreito 
por entre as ilhas, e tem de comprimento doze leguas até 
sabir á bahia chamada Marapatá. Esta bahia, que* tem de 
largo cinco ou seis leguas, se fórma da boca do rio Tocan-
tins, ou, para dizermos melhor, hc esta bahia o principio 
da sua boca, que vem a desaguar entre a ilha de Marajó c 
Mortigura. O rio pedia pela sua grandeza e fama das suas 
riquezas capitulo particular. Corre de Ies-sudoeste para o 
noroeste. Este rio desce das minas dos Goyazes, que lam-
bem se chamão dos Tocantins, as quaes se descobrirão pelos 
annos de 1730. Antes deste descobrimento que íizerão os 
Paulistas, se tinhão feito varias tropas e expedições do Pará 
ao mesmo fim, sempre infructuosas por causa da grande 
diííiculdade da sua navegação pelas muitas cachoeiras 
que tem. 

A' este rio fez a sua primeira missão o Padre Antonio 
Vieira, no anno de 4053. Depois delle se íizerão varias mis-
sões pelos Religiosos da Companhia, e as duas ultimas foi 
huma dos Padres Manoel da Motta e Jeronymo da Gama, no 
anno de 1722, e outra cm 1724, em que foi o venerável 
Padre Marcos Antonio Arnulíini, que fundou uma aldeia na 
cachoeira chamada Taboca. Estando por este tempo fun-
dando a dita aldeia, descerão pelo rio Tocantins abaixo dotis 
Portuguezes com um preto, fugidos da tropa que andava no 
descobrimento das minas dos Goyazes. 

Deixemos o mais deste rio Tocantins para capitulo parti-
cular do segundo tomo, por querermos agora seguir a no-
ticia que vamos dando do rio das Amazonas. Na boca deste 
rio, subindo á mão direita, tiverão os Religiosos da Compa-
nhia duas aldeias no sitio chamado Camutátapera, aonde 
tem os Religiosos das Mercês huma fazenda. Esta aldeia era 
da nossa residencia, com a invocação de S. Pedro; e a do 
Parájojá tinha a invocação de S. João Baptista. Depois se 
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reduzio ludo a huma aldeia, que, pela destruição das bexi-
gas, a mudou o Padre Manoel Nunes para o sitio do Parajó (*), 
aonde actualmente está governada pelos Religiosos Capuchos 
da provincia da Piedade, por nós a largarmos no tempo da 
divisão das aldeias. De tudo daremos a seu tempo, em capí-
tulos particulares, mais distincta e individual noticia. 

Deixando o rio Tocantins, e atravessando a bahia do Ma-
rapatá, vamos entrar na boca do Igarapé, aonde se costuma 
dizer—deixão as almas penduradas os Portuguczes, quando 
vão para o sertão, para tornar a receber quando voltão—. 
Este rio Limoeiro terá de comprido doze leguas até desem-
bocar na bahia chamada de João Furtado, a qual bahia se 
forma da boca dos rios Araticú, Bocas, Jacundá e outros, 
que logo referiremos. O rio Araticú desce do sul para o 
norte, dizem ser navegável por espaço de quarenta leguas. 
As suas cabeceiras não são muito distantes do rio Tocantins. 

Entrando pelo dito Araticú acima, á mão direita, em dis-
tancia de duas leguas, está situada a aldeia dos Bócas ("*), 
dos Religiosos da Companhia, a qual antes estava situada no 
rio Bócas, e a mudou no anno de 1738 o Padre Manoel dos 
Beis para este rio; porque os índios não lendo terras nos 
Bócas, fazião as suas roças neste rio de Araticú; e como não 
podião assistir aos officios divinos pela distancia, julgou o 
Padre conveniente mudar a aldeia para o rio Araticú. De-
fronte da boca deste rio está o sitio de João Furtado, em 
huma ilha de pequeno circuito. E indo seguindo o rumo 
a noroeste seguem-se á mão direita varias ilhas, e á es-
querda a terra firme; c costeando esta da boca de Araticú, 
em distancia de oito leguas, vamos dar na boca do rio Bócas, 
que corre da mesma sorte que o do Araticú, só com a diffe-
rença de ser menor no seu curso, e as suas cabeceiras se 
ajuntão com pouca distancia das do Araticú e Jacundá. 

Passada a boca dos Bócas, á mão esquerda, costeando a 
terra firme, vamos topar com a boca do rio Jacundá, que 
corre da mesma fórma que os rios Araticú e Bócas, jul-
ga-se por maior que os dous, e terá pouco mais de hum 
quarto de legua de largura, e o mesmo tem de largura na 

(■) Baena no seu Ensaio Corographico escreve Parejo. Hoje lie a cidade 
de Camutá ou Camela. 

(") Hoje a villa de Oeiras. 
(Notas do 'Edictii). 
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sua boca o rio Araticú. Defronte da boca do rio Jacundá 
tica uma grande ilha, distante oito leguas da dita boca, aonde 
está situada a aldeia de (¡tiaricurú ('), dos Religiosos da Com-
panhia, e consta dos Ridios Nheengaibas, que ainda hoje se 
glorião de serem reduzidos pelo grande Padre Antonio 
Vieira. 

Para o leitor fazer melhor conceito deste labyrintho de 
ilhas deve saber que assim como á mão esquerda, no cami-
nho que levamos, está a terra firme, assim também á mão 
direita ha muitas e varias ilhas, maiores e menores, até 
chegar á ilha grande do Marajó, sem entre estas ilhas e 
aquella haver mais agua, que varios iguarapés ou rios, pelos 
quacs se dividem estas ilhotas da ilha grande do Joannes. 
Também aqui advirto ao leitor que passando pelo rio Li-
moeiro, fazendo-se uma linha imaginaria até o rio das 
Areias, tudo o que fica á mão direita era pertencente ao 
Barão da Ilha Grande, c o que fica á mão esquerda tocava 
ao donatario do Camutá, Francisco de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, cujas terras comoção da boca do rio Tocantins 
até ao rio das Areias, por costa com algumas ilhas e qua-
renta leguas para o sertão. Porém huma e outra Capitania se 
achão hoje encorporadas na real coroa. 

Indo seguindo o mesmo rumo a noroeste, e costeando 
a terra firme á mão esquerda, em distancia de duas leguas, 
vimos a dar na boca do rio .laguarajó, que tem o mesmo 
curso, e pouco menor grandeza que o rio Jacundá. De Ja-
«uarajó, seguindo o mesmo rumo em distancia de sete le-
guas, vamos dar na boca do celebre rio Pacajá. Fste rio 
pede a seu tempo capitulo particular, pelo que nelle obrá-
rão os primeiros Religiosos da Companhia, e pela gloriosa 
morte que nelle teve o venerável Padre João de Soulo-Maior. 
Por agora só diremos que he, sem comparação, maior que 
os mais rios que temos até agora referido, de Araticú e 
Jacundá. Sabindo-se por este rio acima, se divide em dous 
braços : um á mão esquerda, que corre em pouca distancia 
do rio Tocantins, e o braço da parle direita se communica 
com o rio Xingú ¡ de sorte que deste rio se pôde vir á boca 
do Pacajá sempre em canoa pelo rio, e a causa por que se 
não communicão por este rio he a grande dilficuldadc das 
suas cachoeiras. 

(') He a villa de Melgaço. Baena chama a esta àídôa — Âricurú. 
(Nota do Eilictor). 
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Adiante da boca do rio Pacajá, cousa de duas legiias> está 

situada na terra firme a aldeia de Arueará ('), dos Religiosos 
da Companhia, a mais populosa das que até agora temos 
contado.pelosmuilosdescimenlosque os Missionários tem feito. 
Desta aldeia e seus fundadores, assim como das mais, da-
remos noticia em capítulos particulares na nossa segunda 
parle, para que não falta materia com que brindar aos cu-
riosos. Em distancia pouco mais de hum tiro de mosquete 
desta aldeia está a boca do rio Anapú, que corre da mesma 
sorte que os mais rios atrás, com a difierença de ser mais 
pequeno que o Pacajá, e terá o mesmo curso e largura que o 
Araticú. Dizem que as cabeceiras deste rio Anapú se com-
munícãocom o rio Pacajá. Também se dizque nas matas deste 
rio ha muita abundancia de páos pintados excedentes, a que 
os natnraes dão o nome de Iburapinima(**), queheopáomais 
precioso que se tem descoberto em toda a America Portu-
gueza. De Arueará, se seguíssemos a costa da terra firme, 
poderíamos ir sahir á boca do rio das Areias, ao largo do 
Gurupa ; porém são tantas as ilhas e penínsulas, que não ha 
eommunicaç.ão por entre ellas, e só alguns fugidos de ordi-
nario sabem estas veredas por entre ellas. Pelo que, se-
guindo o caminho commum para o Amazonas, devemos 
tornar atrás de Arueará a Guaricurú, e ahí entrarmos pelo 
grande rio, ou Igarapé, chamado Tagipurú. 

Este rio Tagipurú corre por entre ilhas, e tem de com-
prido mais de trinta leguas até irmos finalmente sahir no 
rio das Amazonas. E sahindo neste famoso rio, objecto da 
nossa descripção, aponeos passos topamos, á mão esquerda, 
com a boca do rio das Areias, que tem o mesmo curso do 
Anapú, mas he cousa limitada. 

Correndo o rio das Amazonas acima, em distancia 
de doze leguas, chegámosá fortaleza do Gurupá (""), que está 
situada sobre o mesmo rio das Amazonas. Esta fortaleza se 
diz fòra fundada pelos Ilollandezes, e ainda a sua formatura 
o mostra. A sua guarnição se compunha de huma companhia 
de soldados pagos, com hum Capitão-mór commandante, 
um Capitão de infantaria c officiaes subalternos. Junto á 

(') Hoje a villa do Portel. 

(*') Baena no seu Ensaio Corographko dá á essa madeira o nome de 
Murapinima. 

{"') O seu primitivo nonii: era Mariocay. 
(Notas do Edictor). 
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fortaleza, para a banda do Xingu, (pie calie sobre o Ama-
zonas, está o convento dos Reverendos Padres Piedosos, que 
El-Rei oSr. D. Pedro mandou fundar no anuo de 1G!)2 (1), e 
pouco mais adiante huma aldeia que he da sua doutrina. No 
lugar deste convento houve antes um convento dos Reveren-
dos Padres Carmelitas Calçados, (pie o deixarão com a occa-
sião da vinda dos Reverendos Piedosos, e neste convento dos 
Reverendos Carmelitas se prenderão os primeiros Padres da 
Companhia no anno de 1661, na moção popular do Pará, 
como em sen lugar veremos, com não pequena admiração 
dos leitores pelo depravado c injusto motivo que para isso 
tomarão. 

Defronte desta fortaleza, á parte direita do rio das Ama-
zonas, que daqui por diante chamaremos da parle do norte, 
assim como á esquerda da do sul, eslá a boca do rio Tuaré; 
corre do norte para o sul, e não parece ser muito comprido 
no seu curso, assim como o não serão os mais rios que en-
contrarmos ao norte ató o rio Negro. Na boca deste rio 
Tuaré está huma aldeia de índios (2), administrada pelos Re-
verendos Religiosos da Província de Santo Antonio dos 
Capuchos. 

(1) Este convento, com a retirada dos Missionários o as reformas inexequí-
veis do Marquez de Pombal, arruiuou-se totalmente. Segundo Haena, as ruinas 
deste estabelecimento ainda crão vistas em 178(>. Ficava perto da aldeia de 
Arapijú, hoje o lugar de Carrasèdo. 

O aporluguezamento dos nomes das aldeias que cstavão sob a direcção dos 
Missionários foi a única reformado Marquez dePombal que vingou! A imposição 
da linguagem portugueza também, porque os colonos forão augmentando c os 
Índios perecendo, graças ao seu famoso Directório de 1758, que substitnio o 
Regimento das Missões. Os fructos deste Directorio forão tão péssimos, que a 
linal revogárão-o por Carta Regia de 12 de Maio de 1708. Infelizmente depois 
de acabar com os índios dos estabelecimentos creados pelos Jesuítas e outros 
.Missionários,como se pódc vèr no Ensaio CorographicuaeBaeia, o Directorio 
ainda nos veio prejudicar, concorrendo para isto ô prestigio do nome do Mar-
quez; pois cm 1815 influio para se nos dar o decreto n. 4-2(5 de 2i de Julho 
nesse anno como Regulamento de Missões, e cujo systcma lie no essencial 
idêntico ao celebre Directorio. Sendo a arvore a mesma não maravilhâo os 
frutos. 

(2) Hoje a villa de Arraiolos. Baena dá a este rio o nome de ToCrí. 

[Notas do Edictor). 
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CAPITULO VII. 
CONTINTJ'A. A DESCRIPÇÃO DO RIO DAS AMAZONAS E MISSÕES 

DA COMPANHIA DESDE O GURUPA ATÉ O RIO TAPA.IÓZ. 

Tornando do Gurupa para cima da parte do sul em dis-
tancia de cinco leguas vamos entrar na boca do grande rio 
Xingú, rpie corre do sul para o norte. Tem de boca mais 
de legua e meia. 11c navegável por espaço de tres mezes, 
e de que bebe ao que parece muito gentio. Subindo-se por 
este rio acima em distancia de quarenta leguas tem algumas 
cachoeiras, humas mais outras menos diflicultosas de passar, 
porém todas são vadeáveis em canoas de trinta até qua-
renta palmos de comprido. 0 Reverendo Padre Allemão 
Roque Hunderptfundt, da Companhia, que foi Missionário 
alguns annos no dito rio, e subio acima das primeiras e 
mais diflicultosas cachoeiras com cinco semanas de viagem, 
que pela difficuldadc dos saltos poderão ser somente cento 
e cincoenta leguas de distancia, com o fim de tirar almas 
daqucllc sertão, me referió e deu a informação seguinte do 
dito rio, parte tirada do que vio e parte das informações 
dos índios. Diz pois que o curso do rio inclina mais para 
leste do seu descimento. 

Em distancia de cem leguas subindo pelo rio Xingú acima, 
desemboca neste rio á mão direita outro rio de igual gran-
deza chamado rio Iriry, que traz o seu curso do poente, pelo 
qual entrou o dito Padre nove dias de viagem, que poderião 
ser quarenta leguas por causa das cachoeiras, a praticar as 
nações dos índios Curibarys e Jacipoyas, que habitão nas 
margens do dito rio, e por informações destes- índios se 
sabe haver muitas outras nações de índios no dito rio. 

Subindo da boca deste rio Xingú acima em distancia de 
trinta leguas, está a nação dos índios Jurúnas, situada em 
quatro pequenas aldeias que tem nas ilhas do mesmo rio. 

Desta nação se não duvida que seja feroz, e come carne 
humana. Distinguem-se das mais nações, exceptuando os 
Jacipoyas, que tem os mesmos signaes com huma cinta 
preta, que formão da testa até a ponta da barba de largura 



de tres dedos, tudo feito a ferro c sangue e tinta preta de 
janipapo, e os mais abalisados se distinguem com dous ris-
cos pretos pelas faces e queixos menos largos que o signal 
da testa. 

Desta nação dos Jurúnas, subindo rio acima em distancia 
de sessenta leguas referirão estes Indios ao Padre que se 
dava em liuns campos abertos, e que indo ellcs pelos campos 
se via á mão esquerda do rio huma grande serra, e subindo 
ao alto delia, do mais alto ao longe se via huma povoação 
de brancos, porque ouvirão som de sinos, como lambem que 
virão gados de bois, cavallos c ovelhas. 

O tempo mostrará se he verdade o que estes índios 
referem, que povoação esta seja que se pôde discorrer ser 
algum arraial periencente ás minas e governo dos Goyazes. 
E confirma este discurso o dizerem os mesmos índios que os 
índios da nação Carajáuçú, que algumas vezes se tem visto 
nos Tocantins, tem vindo a dar guerras aos Jurúnas, e são 
habitadores daquelles campos, ainda que sem lugar certo, 
por serem índios de corso. 

0 rio Xingú he todo pelas margens de pedraria, o se-
meado de ilhas e cachoeiras pelo meio, signal que as terras 
por onde corre são de bastante altura. Abundão estas terras 
de cravo e outras drogas. A sua largura he ordinariamente 
de duas leguas até acima dos Jurúnas, e referirão estes ao 
Padre que ainda entre os campos de que fallamos conser-
vava a mesma largura, signal de que tem muito compri-
mento entre o nascente e o sul, ainda que de ordinario 
innavegavel. 

Entrando por este rio Xingú acima logo na boca á mão 
esquerda está a aldeia de Arapijó (1) dos Reverendos Religiosos 
da Piedade. Mais adiante duas leguas da mesma parte está 
a aldeia de Cavianá (2), dos mesmos Padres, e depois desta al-
deia duas leguas ha huma povoação de Portuguczes com-
posta de dous sitios, o primeiro chamado Tabapará e o 
segundo Boa-Vista, e de ambos estes sitios e alguns mora-
dores do Gurupá se pretende formar huma villa, para o 
que ha já licença de Sua Magestade. Todos estes moradores 
por agora estão sujeitos, e formão huma freguezia, que está 
no (¡urtipá com seu vigário, que também o he da vara, e se-

(1) He o lugar de Carrasédo. 
(2) He a freguezia de Víllárinho do Monte. Baena escreve — Cauhiana. 

(Notas da Edictor). 
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julga serem os 1'rcguczes por agora até sessenta moradores 
com seu juiz c escrivão, e estes moradores poderão ter 
cousa de trezentos para quatrocentos escravos, que agora 
perderão pela nova lei das liberdades. 

Seguindo o mesmo rio Xingú á mão esquerda duas leguas 
distante da Boa-Vista está a aldeia de Maturú (1), também dos 
Reverendos Religiosos Piedosos. Todas estas aldeias forão 
primeiro dos Padres da Companhia, humas de visita e ou-
tras de residencia. E a esta de Maturú fundou o Padre Jo3# 
Maria de Gorçoni, de cujos fervores o santidade já tocámos 
alguma cousa no Capitulo III do Livro V. Da aldeia de Ma-
turú em distancia de cinco leguas da mesma parte esquerda 
dorio está a aldeia de Itacuruçá (2), da Companhia de Jesus, 
que tem a gloria de ser fundada, ou de lograr as primeiras 
noticias da Religião Calholica por meio do Venerável Padre 
Luiz Figueira, pelo anno de 1C37, como deixámos escripto 
no Livro III desta historia Capitulo III. 

Mais adiante duas leguas da dita aldeia está outra cha-
mada Pirauiry (3). Alguns annos antes até o de 1730estavão 
unidas em huma estas duas aldeias, em que se virão obri-
gados os Padres a separa-las em duas por causa das grandes 
differenças e mortes que havia entre as duas nações, de que 
se compunha a aldeia de Itacuruçá. Defronte de Pirauiry da 
da parte direita do rio Xingú tres leguas mais acima 
está a aldeia de Aricary (4), fundada também e administrada 
pelos Religiosos da Companhia. Ultimamente foi este rio 
com as suas terras adjacentes doado ao donatario Gaspar 
de Abreu do Freitas, que depois desistió da doação, e he 
hoje do Patrimonio Real. 

Se se cuidára em povoar este rio, assim com aldeias de 
índios, como com povoações de moradores, haveria hum 
grande augmento espiritual e temporal pela bondade dos 
ares e terras desto rio. Retirando-se de Itacuruçá por dous 
caminhos se pôde descer para o Amazonas, hum pelo mes-
mo rio abaixo, outro por hum rio chamado Ayquiquy, que 
vem sahir no Amazonas defronte da fortaleza do Parú, a 

(1) He a villa de Porto de Mós. 

(2) He a villa de Veiros. 

(3) Fie a villa de Pombal, 
(i) He a villa de Souzel. 

(Notas do EdiéiOtj. 
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qual está sobre o Amazonas da parle do norte, o junto 
della liuina aldeia dos Religiosos da provincia de Santo An-
tonio chamada lamben] a aldeia do Paró (1), appellido que 
tomára de hum pequeno rio que desemboca no Amazonas 
junto á fortaleza do mesmo nome. Entre o Paró e Tuaré da 
parte do norte nos tica o rio .lary, que desemboca no Ama-
zonas defronte da boca do Xingú. 

Este rio .lary he maior que o Tuaré, c se julga ser nave-
gável por mais de oitenta leguas, e desee do norte para o 
SÜJi e as suas cabeceiras vão tocar com as grandes serras 
do Parú. Na boca deste rio ha huma aldeia chamada do 
Jary (2), da administração dos Religiosos da provincia de Santo 
Antonio, lie de advertir que todas estas aldeias (como já 
dissemos) forão fundadas e administradas pelos Religiosos 
da Companhia de Jesus, os quaes as largarão ás mais reli-
giões, por não terem sugeitos para todas, motivo porque 
pedirão a El-rei o Senhor Dom Pedro II quizesse repartir 
todas aquellas aldeias que correm á parte do norte com as 
mais sagradas religiões, a qual repartição se fez no anno do 
1092, como consta da ordem de Sua Magestade expedida no 
regimento das missões, mandado fazer pelo dito Senhor 
Rei Dom Pedro pelos melhores ministros de governo e 
letras. 

Acima do Parú, subindo o rio das Amazonas da mesma parte 
do norte, em distancia de dez leguas, está a aldeia de Uru-
búquára(3), da invocação de S. Francisco Xavier. Esta aldeia 
fundou o nosso Padre José Barreiros no lempo do Padre-
Superior João Felippe Bettendorf, e o Missionário que resi-
dia nclla tinha de visita a aldeia de Jaquaquára (4) e a aldeia 
do Parú. Hoje, por causa da divisão, he da administração 
dos Religiosos da Piedade. Seguc-se a aldeia de Gurupá-
tuba (5) em distancia de dez leguas de Urubuquára pelo rio 
Amazonas acima, administrada também hoje pelos Religiosos 
da Piedade. Fundou esta aldeia o Padre Manoel da Costa, 
da Companhia de Jesus, em hum lugar alto e eminente 

(1) He a villa de Almeirim. 
(2) Foi depois a povoação de Fragoso, hoje cxlincla. 
(3) lie a povoação ou lugar do Outeiro, 
(i) Desta aldeia já não lia noticia. 
(5) He a villa de Mnnlc-Alegre. 

[Notas do Edictor). 
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sobre o rio das Amazonas debaixo da invocação de Nossa Se-
nhora da Conceição. Visitava o Missionário de Gurupatúba 
duas aldeias do rio Tapajóz, huma da invocação de Nossa 
Senhora da Conceição e outra de Santo Ignacio de Loyola. 
Tinha também de visita este Missionário defronte de Guru-
patúba i!a parte do sul do rio huma aldeia chamada Gon-
çary(l), cujo sitio se chama ainda Gonçarytapéra. Nos matos 
entre esta aldeia e a de Urubuquára ha o páo pintado cha-
mado Jburapinima. 

Também desde o Parú até esta aldeia ha duas serras 
muito altas, em que se diz ha ouro e prata, e também abun-
dão de salsaparrilha e cacáo de maior grandeza a fava que 
o ordinario. He esta aldeia celebre pela pintura de humas 
cuias, que nella se pintão com huma tinta chamada cumaté, 
tão fina e de tão bom gosto, que compete com o melhor 
xarão da China. Defronte desta aldeia, onde está a de Gon-
çary, desemboca hum rio chamado Curuhá, que desce do 
sul para o norte, ese sabe ser navegável por mais de oitenta 
leguas, cuja scabeceiras não são muito distantes do rio Xingú. 

Subindo o mesmo rio das Amazonas acima em distancia de 
quatro leguas da partedo norte está a aldeia do Surubiú(2), 
da mesma administração dos Religiosos Piedosos. E tres 
leguas mais acima da mesma parte do norte das Amazonas 
tem estes Religiosos outra aldeia pequena dentro em hum 
lago a que chamão a aldeia de Curuhá (3): acima desta aldeia 
quatro leguas da mesma parte do norte do Amazonas está 
a fortaleza dos Pauxis, e junto desta, duas aldeias pequenas 
huma pertencente á fortaleza e outra da administração dos 
Religiosos da Piedade (4). Dizem que Manoel d.i Motta, funda-
dor da fortaleza dos Tapajóz, fundára também esta fortaleza 
dos Pauxis. He o melhorsitio que tem o rio das Amazonas 
para fortaleza, por ser aqui o rio mais apertado, que tem oito-
centas e setenta braças só âe largo, medidas por Mr. Carlos 
de la Condamine, que o vadeou, e se entende terá hum 
fundo tincomprehensivel, pois em tanta estreiteza compre-

(1) Baena cliama á este lugar Cuçary. 
(2) He a villa de Alcinqucr. 
(3) Esta aldeia teve posteriormente o nome de — Lugar de Arcozelo —, mie, 

segundo Baena, acabou cm 1787, passando-sc seus habitantes para a aldeia 
de Pauxis, hoje a villa de Óbidos. 

(4) Estas duas aldeias fundirão-se na villa de Óbidos. 
(Natns do Edictor). 



. — 509 — 

hende hum peso de aguas, que pedião muitas leguas de 
extensão. Ainda aqui, posto que pouco se sente o fluxo da 
maré, que denota o serem estas terras muito baixas, pois 
em distancia de duzentas e tantas leguas do mar não excede 
a sua altura mais que o que costuma subir o mar na sua en-
chente. Esta fortaleza se acha em altura de hum grão e 
quarenta e cinco minutos de latitude austral. 

Defronte da fortaleza dos Pauxis, tres leguas mais abaixo 
da parte do sul do Amazonas, está a boca do celebre rio 
Tapajóz, que corre do sul para o norte em distancia de mais 
de sessenta dias de viagem navegável. Na boca deste rio 
e na ponta que se fórma delle e do Amazonas, entrando á 
mão esquerda, está a fortaleza, e junto delia dous tiros de 
mosquete a aldeia dos Índios Tapajóz (1), que derãoseu mes-
mo nome ao rio, aldeia e fortaleza. Esta fortaleza fundou 
Manoel da Motta á sua custa, e El-rei lhe deu o titulo de 
Governador delia por tres vidas em remuneração deste 
serviço, e he digno de compaixão, que lendo o fundador 
netos, a quem por equidade se devia dar o commando 
perpetuo delia, são tão desamparados que hum neto do 
fundador se acha actualmente tenente delia, estando ainda 
na terceira vida; o que se deve altribuir não á injustiça da 
parte de El-rei, mas ao desalinho e desamparo do dito ho-
mem em não procurar o que lhe toca. 

Subindo o rio Tapajóz acima á mão esquerda, em distancia 
de sete leguas, está a aldeia de Borary (2), também da admi-
nistração dos Religiosos da Companhia. Esta aldeia estava 
unida com a dos Tapajóz até o anno de 1738, em que o 
Padre Manoel Ferreira a separou para Borary, por causa de 
ser muito grande a aldeia de Tapajóz, e não ter terras bas-
tantes para a cultura de tantos índios. Defronte de Borary á 
mão direita do rio está a aldeia de Cumaru ou Arapiuns(3), da 
administração da Companhia, que também está sobre o rio, 
que nesta paragem tem mais de quatro leguas de largura. 
Subindo pelo mesmo rio Tapajóz acima, da mesma parte 
direita em distancia de oito leguas, vamos topar com a 
aldeia de Santo Ignacio ou dos Tupinambaranas (4), situada 
também sobre a margem do rio. 

(1) He a cidade de Santarém. 

(2) He a villa de Alter do Chão. 

(3) He villa Franca. 

(4) He a villa de Boim. 
(Nolas do Edictor). 
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Esta aldeia estava situada antigamente no anno de 1060 
sobre o rio das Amazonas, em huma ponta elugar alto, donde 
por causa dos muitos mosquitos a mudarão os Padres para 
imm lago dentro formado dó fio dos Andítázes e de num 
braço dol Amazonas, qué vai darão sertão dos Corialós. 
Fundou esta aldeia o nosso Padre Antonio da Fonseca de-
baixo da invocação de Santo Ignacio. Formarão depois, ou 
este ou seus successores, huma Igreja e Casa Religiosa com 
seu claustro tão bellas e tão formosas, que a sua bondade 
foi o verdugo de muitos índios c Religiosos que nella mor-
rerão pela malignidade de seus ares ; por não se atreverem 
a desamparar tão bello edificio, aló que o Padre Manoel 
Lopes com autoridade dos Superiores deixou tildo pelo 
anuo de 1737, e mudou a aldeia em peso para o rio dos 
Tapajóz, aonde agora se acha. 

Subindo o mesmo Tapajóz acima á mão direita está a 
aldeia de Sí .losé ou Matapus (I). Esta aldeia fundou o nosso 
Padre José da Cama pelo auno de 1722, e era da visita do 
dito Padre Missionário Gama, que o era então da aldeia dos 
Arapiuns. He este rio na sua boca até a distancia de qua-
renta leguas, onde principião as cachoeiras, de bons ares o 
clima benigno. Subindo as primeiras cachoeiras he menos 
habitável pela praga dos mosquitos chamados Piuns, que são 
venenosos, e ainda aos mesmos naturaes insoffriveis; he 
verdade, porém, que mais para cima parece se acaba esta 
terrível praga. 

Este rio Tapajóz c a sua primeira aldeia teve por primeiro 
Missionário, que introduzio nella a fé, ao Padre João Felip-
pe Bettendorf, a quem se deve grande parte das noticias 
desta historia pela curiosa exacção de seus diarios, e a 
quem o Padre Antonio Vieira commetteu esta empreza no 
anno de 1661, por concorrerem no dito Padre dotes e ta-
lentos dignos para a reducção do muito gentilismo que 
naquelle tempo havia, e pela grande fama que havia da bon-
dade e boa situação deste rio. E com effeito El-rei o Senhor 
Dom Pedro ordenou que na boca do dito rio se fundasse 
huma villa o nella hum Collegio da Companhia de Jesus, 
que fosse como seminario, onde se habilitassem os operarios 
da fé que se devia espalhar e plantar no vasto rio das Ama-
zonas c mais rios seus collateraes. A boca deste rio Tapa-

(I) He a villa de Pinhel. 
(Nol'i do Edictor). 
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józ, conformo a observação de Mr. de la Condamine, eslá cm 
altara de dous graos c vinte e cinco minutos de latitude 
austral. 

Conta-sc que nos tempos antigos subira hum navio de alto 
bordo, c tpie surgira na boca deste rio, ainda que os práti-
cos do Amazonas dizem ser dlfficillima a navegação de nãos 
de alto bordo, não por falta de fundo, que até"o Pongo, diz 
Mr. de la Condamine. não ha paragem que não tenha ao 
menos oito braças de fundo; mas sim por causa das 
grandes correntezas do rio, contra as quaes poucas vezes 
resiste a força dos maiores ventos, pelo que se faz preciso 
ajudar dos remos. 

Me verdade que não he pequena bondade deste grande rio 
das Amazonas, para a sua navegação, para cima, o ter sem-
pre ventos no tempo do verão, que começa em Agosto e 
acaba em Janeiro, sempre constantes, que assoprão da sua 
boca para cima, e posso certificar, como testemunha de vis-
ta, que vi subir uma canoa pelo dito rio, de oitenta palmos, 
governada por dous índios, hum com o governo da jacumá, 
que serve de leme, como as pás nos barcos do Tejo, e outro 
que governava o panno da vela.«Para baixo já se sabe, que 
a correnteza do rio facilita muito a sua navegação, havendo 
cuidado não topem os vasos em algum daquelles grandes 
madeiros, que nelle cahem, quando a mesma correnteza lhe 
leva a terra em que se sustentão; porque correm perigo, 
ou de se virarem, ou de se romperem com a força que 
levão. 

O rio Tapajóz esteve por descobrir da parte das suas ca-
beceiras até o anno de 1747, em que desceu por elle abaixo 
hum Mineiro das minas de Malo-Grosso, chamado João de 
Souza de Azevedo, o qual veio por este rio comprar fazen-
das ao Pará, e com ellas voltou para o Mato-Grosso, não 
pelo do Tapajóz, como determinou, mas pelo rio da Ma-
deira, por novos motivos, que se lhe offerecérão na subida 
do Amazonas. Primeiro que João de Souza, desceu por este 
rio Leonardo de Oliveira, da ilha da Madeira, com outros 
mais, e chegou á aldeia de S. José em 1742. 

Referió este João de Souza, que subindo pelo rio Tapajóz 
acima (que diz tem as suas cabeceiras em altura de doze 
gráos de latitude austral), em altura de cinco gráos desem-
boca nelle á mão esquerda outro rio, chamado Rio Negro, 
que desce do rumo de nordeste, o qual Rio Negro acaba em 

65 



— 512 — 

humas campinas, c que destas ha caminho por Ierra até ás 
cabeceiras do rio Cuyabá, distante só tres dias das cabe-
ceiras de hum a outro rio. Indo subindo o mesmo rio Ta-
pajóz acima, se encontrão mais quatro rios pequenos á mão 
esquerda, dos quaes só o quarto tem o nome de rio das 
Tres Barras, que he de crer o deve ao mesmo descobridor 
Souza, o qual entrou por este rio, e pouco entrado nelle, 
mandou cavar nas suas margens e batear, em que diz achou 
ouro de boa conta. E com eíTcito mandou a amostra a El-rei 
o Sr. D. João V no mesmo anno de 1747, e erão ses-
senta e quatro oitavas de ouro, tirado no dito rio das 
Tres Barras. Subindo da dita boca deste cousa de vinte 
leguas do distancia se topa com outro rio á mão es-
querda, chamado Arinóz; no meio deste rio descobrirão os 
Mineiros do Matto-Grosso humas minas de ouro, no anno 
de 174(5, a que derão o nome de arrayal de Santa Izabel. 
Mais acima em distancia de vinte leguas está outro rio á mão 
esquerda, chamado Júrúena, que todos descem de nordeste 
e desaguão no rio Tapajóz, ao qual o dito João de Souza 
forma, e dá o curso de sul a norte, e chama ao rio Tapajóz, 
nas suas cabeceiras, rio Juyná. Das cabeceiras deste rio Ta-
pajóz ou Juyná se vai por terra de chapada atravessando 
varios riachos confluentes ao da Madeira até o Matto-Grosso, 
que lhe fica quasi a oeste em distancia de cem leguas; e na 
mesma distancia, pouco mais ou menos, das cabeceiras do 
Tapajóz para leste tícão as minas e povoação do Cuyabá. 

Bem he verdade que João de Souza não desceu pelas cabecei-
ras do Tapajóz e rio Juyná, mas sim pelas do rio Arinóz, das 
quaes ao Matto-Grosso diz que gastárão vinte e cinco dias de 
viagem por terra, e que fazendo-se a jornada escoteiro se 
gastarão quinze dias, e para o Cuyabá menos. A communi-
cação destas minas mostrará para o futuro menores distan-
cias e mais facilidade nos, caminhos. Refere mais o mesmo 
João de Souza ser a navegação do dito rio diflicultosa por 
ter muitas cachoeiras. Todos estes rios collateraes do Ama-
zonas tem o defeito destas cachoeiras, signal de que descem 
de terras altas, a saber, as da parte do sul correm dos mon-
tes que dividem as vertentes, que cahem para o Amazonas, 
das vertentes que descem para o rio da Prata. E da parte 
do norte as serras do Parú, continuadas em maior altura e 
mui visíveis até Tapajóz, que continuão menos levantadas até 
surgirem nos famosos montes dos Andes, junto a Quito. 
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Estas montanhas dividem as vertentes para o rio Amazonas 
das vertentes que correm para o norte c formão o rio da 
Magdalena, o celebrado rio Orinoco c o rio Esscquibo, que 
desemboca no mar, não muito distante de Suriname, colonia 
hollandeza, com quem os Indios do mato do nosso districto 
negoceião, depois que lhes faltarão os resgates da banda do 
I'ará. Fatal negocio! 

E daqui se pôde bem conhecer a bondade do rio das 
Amazonas, que tem hum curso de mil c quinhentas leguas, 
sem em tão grande distancia se encontrar huma só ca-
choeira ou salto, que difficulte a sua navegação, e só no 
Pongo pelo aperlado de suas aguas se sente alguma difficul-
dade em vencer a sua correnteza, entre S. Thiago e Borja, 
que são tres leguas de distancia. 



i CAPITULO VIII. 

CONTINU'A A DESCR1PÇÃO DO RIO AMAZONAS, E MISSÕES DA 
COMPANHIA, DESDE O RIO TAPAJÓZ ATÉ O RIO 

DA MADEIRA. 

1 

| 

Defronte do rio Tapajóz á mão direila da parle do norte 
do Amazonas, acima da fortaleza dos Pauxis, duas leguas, 
está o rio chamadodas Trombetas (1), que desee do norte para 
o sul, que terá na boca bum quarto de legua de largo, e lie 
navegável por mais de oitenta leguas, ainda que com diffi-
culdade pelas suas cachoeiras. Dizem alguns que os In ios 
das cabeceiras deste rio tem communicação com os Hollan-
dezes de Suriname, por se achar entre elles alguma ferra-
menta fabricada em Hollanda; maldita correspondencia ! 

Subindo do rio Trombetas pelo Amazonas acima á mão direita, 
cm distancia de quinze leguas, está o rio chamado Jamundás 
(2), que desce da mesma fórma que o das Trombetas, ese en-
tende ser de igual ou maior grandeza. Na boca deste rio 
sobre hum lago delle tem os Religiosos da Piedade huma al-
deia de índios, chamada a aldeia de Jamundá (3), a qual foi fun-
dada, como as mais, pelos Religiosos da Companhia, e era 
visita do Missionário de Gurupátúba. 

He este rio celebre por se dizer que nelle habitavão as 
Amazonas, que na sua boca accommettèrão ao celebrado 
Orclhana, primeiro descobridor do Amazonas. Também se 
diz que nas cabeceiras deste rio ha hum lago, donde se 
tirão humas pedras verdes com muitos e varios feitios, de 
que se infere com grande evidencia ser algum barro, que 
dentro na agua (como coral) se conserva molle, e emquanto 
assim está, se formão delíe *as figuras que querem, mas 
depois de tirado da agua se faz tão duro como hum dia-
mante, c não cedo ao ferro e aço . mais duro, c de tempera 
mais forte que pôde haver. 

(1) O nomo indio dcslo rio lie Oriximina. 

(2) Baena escreve Nbaraundá. A csle rio cliamavào os índios antigamente 
— Cunuriz 

(3) He a villa de Faro. 
(¡Veías do Edictor). 
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Moslrando-se huma destas pedras a hum lapidario cm 
Lisboa, disse que polo toque mostravão ser pedras finas. 
Dizem que estas pedras são as verdadeiras pedras ncofri-
ticas, c tem a mesma virtude. He cerlo que Mr. de la Con-
damiqe fez hum grande apreço delias, c pôde ser que os 
lapidarios de França lhes descubrão algumas virtudes. Cha-
mào-se estas pedras, pela lingua dos índios, Puúraquitan, e 
dizem alguns (relata refero) não acredito, que as mulheres 
Amazonas as dão aos homens, que huma vez no armo vão 
communicar com ellas. O cerlo he que ha estas pedras entre 
os Índios, e eu tive huma grande, e ainda se não sabe o 
lugar onde se achão, c donde se tirão. Mestas tive algu-
mas, c huma de maior grandeza, que representava o pes-
coço e cabeça de hum cavallo, que foi para Bolonha, para 
o celebre .Museu do Summo Pontilicc Benedicto XIV. 

Do rio Jamundá subindo as Amazonas acima á mão direita 
em distancia de quinze leguas desemboca o rio Guatumá (*), 
que corre do norte para o sul, cuja boca passa de meia 
legua de largo, e lhe dão mais de cem leguas de compri-
mento, ainda que com o mesmo defeito das cachoeiras que 
principião a oito leguas da sua boca. Na deste rio tres le-
guas dentro estava huma aldeia que se acabou de destruir 
no anno de 1745, fugindo os índios para o mato, desampa-
rando ao seu Missionário da religião de Nossa Senhora das 
Mercês, a quem pertencia a administração da dita aldeia ("). 
Também se diz que nas cabeceiras deste rio tem os índios 
communicação com os llollandezes, cujas noticias por mais 
que pelo prejuízo das pobres almas entre hereges me des-
agradão, as refiro. 

Todos estes rios desde Jamundá até Urubú tem abun-
dancia de cravo do Maranhão, como também se achão nelles 
o celebrado pão Iburapinima, que quer dizer pão pintado 
com malhas. Acima de Guatumá tres leguas está o rio Anibá 
que corre da mesma sorte que o Guatumá, mas muito menor 
que este. Dentro deste rio tres leguas distante de sua boca 
está huma aldeia dos Religiosos das Mercês, que he o resto 

O fiaena, Amazonas no seu Diccionario Topographico, ¡Uillict de Saint-
Ailolphe, chamão á esle rio — Uatumá. 

(") Em 1814 esla situação foi renovada pelos cuidados de Crispim Lobo 
de Macedo, que ali foi aldciar os Indios Pariquis. Ha liojc huma capclla sob 
a invocarão de Santa Anna. 

(Notas do Edictor). 
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ilas aldeias que os mesmos Religiosos Unhão no Guatumá, 
Matary o Urubú. Scguc-sc da mesma parte do norte hum 
rio pequeno chamado Saracá» do mesmo curso do norte para 
o sul, cuja boca dista do Anibá tres leguas. He celebre este 
rio pelas praias que junto a sua boca fórma o das Ama-
zonas, nas quaes os Portuguezes fazem todos os annos 
huma prodigiosa viração das tartarugas. 

Desta viração já fallamos na carta do Padre Vieira. Acima 
destas praias quatro leguas está o rio Urubú, da mesma 
parte direita do rio das Amazonas, que corre do norte para o 
sul da mesma sorte que os rios Jamundá, Anibá e os mais 
que deixamos referidos. Tem este rio pouco mais de hum 
quarto de legua de largo, e terá cem leguas de curso nave-
gável com a mesma dilTiculdade das cachoeiras. Na boca 
deste rio teve a Companhia huma famosa aldeia que na re-
partição tocou aos Religiosos de Nossa Senhora das Mercês. 
Hoje não tem aldeia nenhuma porque o resto, como já dis-
semos, se acha na aldeia do Anibá (1), dos mesmos Reli-
giosos. 

Defronte do rio Urubú deixámos á mão esquerda das 
Amazonas o celebre rio da Madeira, e abaixo deste o dos 
Maguès (2) defronte do Guatamá, dos quaes logo fallaremos, 
para acabarmos com o rio Malary da parte do norte, o qual 
está acima do Urubú cousa de oito leguas. Neste rio Ma-
tary leve a Companhia huma residencia com huma populosa 
aldeia de índios, a qual fundou o celebre Aloisio Pateil, na-
tural de Constancia, e lhe succedeu o Padre João Maria 
Gorçoni. Passou depois esta aldeia á administração dos 
Religiosos das Mercês, que pelo tempo se acabou no anno 
de 1744. Já parece tempo de entrar a descrever o nosso 
grande rio da parte do sul. 

Tornando abaixo da parle do sul das Amazonas, e subindo 
dos Tapajóz, onde ficámos até a boca de hum braço do rio 
da Madeira chamado Paranámirim, são sessenta leguas de 
distancia. A boca desle Paranámirim terá de largura duzen-
tas braças, c de comprimento até á margem do rio da Ma-
deira serão sessenta leguas. Este rio Paranámirim se fórma 
de quatro rios pequenos que desembocão nelle todos da 
parte esquerda; o primeiro se chama Andirá, que dista da 

(1) He hoje a Villa de Silves. 
(2) Baena e outros autores escrevem — Maués. 

(Notas do Edictor). 
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boca seis leguas; o segundo, Magues, que dista do Andirá 
quinze leguas; o terceiro, Abacaxis, que dista do Magues 
vinte leguas ; e o quarto, Canuiná, que dista do Abacaxis oito 
leguas; c deste Camuña á margem do rio da Madeira serão 
seis leguas. E fica sendo a Ierra da parte direita desle rio 
Paranámirim huma ilha formada deste Paranámirim, Ama-
zonas c Madeira. -Nesta ilha sobre as Amazonas acima da 
boca do Paranámirim cinco leguas se fundou primeiro a 
aldeia dos Tupinambaranas (1), que ainda hoje se chama Ta-
pera, que quer dizer lugar que foi dos Tupinambaranas. 

O Missionário desta aldeia fundou mais duas de visita, 
huma de índios Andirazes e outra de índios Arapiuns. De-
pois se mudou esta aldeia para dentro do Paranámirim na 
boca, e sobre hum lago do rio Andirá, onde esteve muitos 
annos com bellas casas c igreja, e por causa dos máos ares 
se mudou ultimamente para os Tapajóz, como em seu lugar 
dissemos, pelo nosso Padre Manoel Lopes, natural da villa 
de Mourão; e só resta dizer que esta aldeia.estando sobre 
as Amazonas, tinha a invocação de Santa Maria Maior, e 
passando para os Andirazes, tomou a de Santo Ignacio, que 
ainda hoje conserva nos Tapajóz. 

Subindo da boca do Paranámirim pelo rio das Amazonas 
acima, em distancia de quarenta leguas, vamos entrar na 
boca grande do rio da Madeira. Tem este famoso rio duas mil 
seissentas e dez varas portuguezas de largo ou mil trezentas 
e cinco braças pela medição de Mr. de la Condaminc. Desce 
de Santa Cruz de la Sierra situada em dezesete gráos e trinta 
minutos de latitude austral; o seu curso hc do sul para o 
norte, e a sua distancia com as muitas voltas se estima em 
mais de quatrocentas leguas, e da boca do rio até Santa 
Cruz de la Sierra pelo braço que chamão Mamoré se gasta 
commummente até as cachoeiras vinte dias de viagem, e das 
cachoeiras até as primeiras aldeias dos Padres Castelhanos 
quinze dias; destas aló a cidade de Santa Cruz vinte dias, 
que vem a fazer cincoenta e cinco dias do viagem. 

Na boca deste rio está hoje uma aldeia (2) dos Religiosos da 
Companhia situada sobre o rio á mão esquerda subindo para 
cima dez leguas da dita boca. Esta aldeia esteve primeiro 
na boca do rio Matará, que desemboca no da Madeira, mais 

(1) Passou para o ponto que lie hoje a villa de Boim no rio Tapajdz. 
(i) Ne hoje a villa de Serpa. 

(Xotas ilo Edictor). 
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de Ciricoenta leguas, c a principal nação de que se compu-
nha era de Indios Arurizes, e se chamava por esta causa a 
aldeia dos Arurizes, a qual fundou o foi seu primeiro Missio-
nário o Padre João Angelo Buonóni, natural de liorna. Mu-
dou-se depois esta aldeia para a boca do rio Canumá, que 
desemboca no Paranámirim, e se situou no dito sitio na sua 
boca, subindo á mão direita; depois se mudou deste sitio 
para o rio Abacaxis, aonde estava a outra aldeia de visita, 
e se unirão ambas, c se situarão tres leguas acima da boca 
do dito rio á mão direita. Ultimamente se mudou para o 
lugar, aonde está ao presente no anuo de 17-45. Todas estas 
mudanças se fizerão por causa dos ares, que em todas estas 
paragens são pouco sadios, e causavão nos índios não pe-
quena mortandade. 

Acima desta aldeia quinze leguas está outra aldeia dos Re-
ligiosos da Companhia chamada Trocano (1), a sua invocação 
he de Santo Antonio, assim como a dos Abacaxis tem por 
invocação a Santa Vera-Cruz, e tendo antes a invocação de 
S. Francisco de Borja, e pôde ser que esta fosse a invocação 
da aldeia de visita, e que se perdesse na união de ambas. 
Esta aldeia de Trocano fundou-a o nosso Padre João de 
Sampaio no anno de 1725 junto ás primeiras cachoeiras na 
boca de hum rio chamado Jamary (2) sobre a Madeira, e por 
isso se chamou a aldeia das Cachoeiras ou Jamary, depois 
se mudou para o Trocano por causa dos bravos índios Muras 
que infestarão hostilmente a dita aldeia, e por se livrarem 
de inquietações por já lhes não poderem resistir aos seus 
assaltos se desceu para o Trocano no anno de 1742. 

Seria conveniente á coroa de Portugal, que não só se con-
servassem no dito lugar, mas ainda se fundassem outras 
(e com segurança) acima das cachoeiras para conservação 
dos nossos dominios. Nem a Companhia deixou de a Hender 
a este bem da corôa, representando-o aos Governadores, 
para que dessem providencias contra a invasão dos Múras, 
gentio indómito e cruel; mas não se lhe pòz até agora o re-
medio, c apenas o Padre José da Gama lhe pòz dous pe-
dreiros (."3), para espantar com os tiros os ditos Múras: de que 

(1) He hoje a villa de Borba. 
(2) Posteriormente, em 1S02, fnndou-se Uma nova aldeia sob o titulo de 

S. João do Grato, que fui abandonada, em razão de sua insalubridade. 
(3) Era a famosa artilharia que tinhão os Jesuítas no Amazonas, para tomar 

¡I Portugal as suas colonias. 
(Ñolas do Edictor). 



o Sr. General Francisco Xavier fez grande myslerio, inter-
pretando esta conducta a lim muito diverso do intento do 
dito Missionário. 

0 rio da Madeira tem varios rios menores collateraes e 
confluentes a elle, como á mão direita, subindo para cima 
o rio dos Gualtazes, Capaná, e outros, c á mão esquerda o 
Arepuaná, Mataurá, Marmellos, e outros. Este rio Madeira 
tem tres cachoeiras principaes de mais difliculdade. Acima 
destas corre o rio por entre pedras, cousa do vinte c cinco 
leguas, cm que he mais fácil a navegação. Passadas estas 
vinte c cinco leguas, se navega rio limpo, e em distancia de 
quinze leguas se entra a mão direita cm hum rio de boca 
larga, que dá o nome ao rio Madeira; porque deste rio he 
que descem os grandes troncos, por causa dos quaes se lhe 
deu o nome de Madeira; e da boca deste rio para cima senão 
encontra hum só tronco. Este rio, pela sua grandeza da boca 
he verosímil que tenha mais acima o rio, a que os Caste-
lhanos chamão Beny, distante do que chamão Mamoni para a 
parle de oeste cincoenta leguas; ainda qucMr. delaCondamine 
julga que este Beny sejão as cabeceiras do rio Purús. Bem 
pôde ser que também por algum braço se possa coramu-
nicar com o fio Purús, assim como he certo que pelo rio 
Gualtazes ha communicação com as Amazonas, Purús, e com 
o rio Coary, que desemboca muito mais acima dos Purús, 
no rio das Amazonas. 

Subindo da boca deste rio (que chamaremos com parti-
cularidade rio dos Troncos para o não confundirmos com 
o Madeira), cujo curso principal daqui para cima (suppomos 
ser o rio Mamoni), em distancia de trinta leguas se encontra 
á mão esquerda outro rio grande, chamado Itenez; e por 
este rio sobem e descem os Portuguezes das minas de Mato-
Grosso. Ba boca deste rio até o Mato-Grosso, ou ao porto 
onde se desembarca para o Mato-Grosso, serão cento e cin-
coenta leguas de distancia, porque se gasta commummente 
da dita boca alé o sobredito porto, vinte dias de viagem para 
cima, sempre por rio limpo e pacifico; e as margens do dito 
rio são todas de matas, e fazendo-se a conta total da viagem 
da boca do rio da Madeira até ás minas de Mato-Grosso, são 
ordinariamente dous mezes de viagem para cima; a saber: 
vinte dias até ás cachoeiras, e vinte dias destas até a boca 
do Itenez, e vinte desta até o Mato-Grosso. Do porto deste 
rio Itenez á povoação de Mato-Grosso são oito leguas, ou 
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hum dia de jornada ordinaria por ierra; de sorie que os 
moradores de Mato-Grosso mandão pescar a este rio para 
scu ordinario sustento. Estas as noticias que dcrão alguns 
Mineiros, que de Mato-Grosso descerão ao Pará a prover-se 
do necessário e varias fazendas qué levavão. 

Tornando á boca do rio Itenez, e subindo pela mãi do rio 
Madeira (que daqui por diante chamaremos Mamoré) a 
poucas jornadas vamos topar com varias aldeias dos Padres 
da Companhia, Castelhanos da Provincia do Perú. Os nomes 
destas aldeias, e o curso deste rio Mamoré achará o curioso 
leitor no Mappa da Provincia do Paraguay, impresso por 
Matheus Scutero. Este mappa dá o curso deste rio direito 
do sul a norte, com varios braços confluentes a elle, em 
cujas margens e braços descreve os sitios das ditas aldeias, 
seis á parte esquerda, e dez á direita do dito rio. Descreve 
mais nas suas cabeceiras nuns grandes montes, e nas fraldas 
ilelles para a parle de leste a cidade de Sania Cruz de la 
Sierra, e para a parte do Sul, em distancia de oitenta leguas, 
com declinação para o oeste as minas do Potozí. Todas estas 
aldeias, situadas no rio Mamoré, se chamão aldeias da Pro-
vincia dos Moxos. 

Até aqui, ou até a boca do rio da Madeira, tive a relação 
de hum Religioso Missionário curioso, que cursou muitos 
annos o rio das Amazonas, até o da Madeira, o qual teve a 
paciencia de informar por escripto as circunstancias delle com 
as particularidades (pio deixo referidas, e pela capacidade 
do dito Missionário, posso affirmar que tudo o que temos 
relatado se faz verdadeiro, menos no que toca ás distancias, 
que estão escripias por mera fantasia e estimação, que todos 
sabem he de ordinario muito fallivel. Daqui por diante pelo 
que toca ao curso das Amazonas, traslado com mais reco-
pilação a viagem de Mr.de la Condamine, feita no anno de 1743, 
que se não pôde negar foi feita com muita exacção, diligencia 
e cuidado deste autor francez, membro da Academia Pa-
risiense. 

Sinto não ter para este lugar as duas relações, que tinha, 
c erão da minha maior estimação; huma que me participou 
o juiz de fóra que foi de Mato-Grosso, Theotonio de Gusmão, 
ministro por extremo zeloso do serviço de Sua Magestade, 
quando agora desceu por este rio ao Pará a buscar o preciso 
para a fundação da nova villa, que pretendia estabelecer no 
salto grande das cachoeiras, que seria sem duvida huma 
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óptima estalagem dos passageiros de Mato-Grosso. Nesta 
relação me Offerecia como em mappa Iodas as cachoeiras c 
saltos do rio da Madeira, que, segundo a minha lembrança, 
serião sete, algumas de vinte e vinte dous palmos de alto 
por modo de ladeira. A segunda, com maior miudeza que 
a primeira, que já tinha dado, m'a communicou o Sar-
gento-mór João de Souza, o mais pratico sertanejo desta car-
reira, que também notava muitas outras curiosidades; porém 
quiz a desgraça, que dando-as a ver a huma pessoa de con-
fiança e intelligencia, esta, ou por descuido, ou por não sei 
que, as não pôde achar quando liras pedi, dando-me apenas 
huns fragmentos, que ainda poderão servir para parte do 
que já dissemos. E para que o desgosto da perca não fosse 
desconsolação sem allivio, ainda que se não possa chamar 
total, succedeu o que vou a dizer. 

Estando nós descrevendo este rio Itenez ou Guaporé, ti-
vemos a fortuna de nos chegar ás mãos hum exacto mappa 
do curso do dito rio, que desce de leste para oeste, com 
curso pacifico e navegável, sem diíficuldade alguma. En-
trando-se pela boca do dito rio acima, em distancia de qua-
renta leguas, se topa, subindo á mão esquerda, com huma 
aldeia de índios da invocação de Santa Rosa, que está muito 
diminuta de índios, e apenas terá trezentas almas, he ao pre-
sente da administração dos Padres da Companhia do Perú; 
c está assignado hum tratado entre Portugal e Castella, no 
qual esta cede a Portugal toda a parte esquerda do dito rio, 
ou a parte oriental com a dita Missão de Santa Rosa, e as 
mais que se achão da dita parte oriental do dito rio, o qual 
fica sendo o limite dos dominios de Portugal e Castella, pelo 
que aquelle cede a esta da parte do sul; mas até o presente 
se não tem demarcado, conforme o dito tratado assignado 
em Janeiro de 1750. Fabrica esta Missão de Santa Rosa pan-
nos de algodão, e tem seu engenho de assucar. Antes estava 
situada esta aldeia na parle occidental do mesmo rio, e sc 
mudou para a parle oriental por mais saudável. 

Subindo o rio acima, cm distancia de trinta leguas, se 
encontra da parte oriental ou esquerdo do rio a Missão ou 
aldeia de S. Miguel, que se diz tem para cima de quatro 
mil almas, lie governada pelos Padres da Companhia da 
provincia do Perú, e actualmente he Missionário delia o 
Padre Gaspar de N..Í. já muito velho, o qual falia oito lin-
guas differentes de Índios, e tem reduzido muitos á nossa 
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Santa Fé. Fabricão estes índios panno do algodão e assacar. 
Tem na sua Igreja muitos instrumentos, como órgão, har-
pa, etc., que sabem tocar os mesmos índios. Subindo o 
mesmo rio Guaporé acima, em distancia de seis leguas, se 
encontra á mão direita a boca do rio Magdalena. Entrando 
por este rio Magdalena acima, em distancia de cinco leguas, 
tem os Padres da Companhia do Perú huma aldeia de qui-
nhentas almas da invocação de Santa Maria Magdalena, que 
deu o nome ao rio, o qual desce do sul para o norte, e o 
Missionário actual desta aldeia he o Padre José Ritevambe, 
Italiano. 

Da boca do rio Magdalena continuando a viagem do rio 
Guaporé acima, cm distancia de cincoenta leguas da mesma 
parte direita, desemboca hum rio, chamado Baury (■]), que 
desce do sul para o norte; e da boca desle rio subindo o mes-
mo Guaporé cousa de duas leguas se encontra á parle es-
querda o rio chamado Combiaré, ou Gumbriaré (-2;, que desce 
do norte para o sul. Nas cabeceiras deste rio pela terra 
dentro para a parte de oeste está huma aldeia da invocação 
de S. Simão, fundada ha poucos anuos, e terá duzentas 
almas, o Missionário actual he o Padre Francisco Xavier, da 
Companhia de Jesus, Italiano. Nas mesmas cabeceiras deste 
rio se descobrio ouro no anno de 1748. 

Subindo o mesmo rio Guaporé ou Itenez acima cousa de 
cincoenta leguas se encontra á mão direita a boca do Rio 
Verde, nomo que lhe derão as suas aguas, por parecerem 
verdes, e desce do sul para o norte. E acima da boca desle 
rio em distancia de seis leguas desemboca da parte esquer-
da no rio Guaporé hum córrego, ou hum rio pequeno, cha-
mado Galério, em que os Portuguezes do Malo-Grosso tirão 
ouro. Acima da boca deste rio, subindo o rio Guaporé d.i 
mesma parte esquerda, está o rio chamado Sararé, que 
desce do norte para o sul, e desemboca no rio Guaporé. 

Kntre estes dous rios, Galério (3) e Sararé, está o Arraial 
de S. Francisco Xavier, que he a capital povoação das minas 
do Mato-Grosso, situada pela terra dentro em distancia de 

(1) Baena c outros autores chamão á este rio — Baurés. 
(2) Baena chama á este — Curaimbiara —; Millict de Saint-Adolphc no 

seu Diccionario Gcographico—Corumbiára. 
(.1) Baena e outros autores chamão á esle rio — Calera. 

- (Niílas d" Edietor), 



sois leguas do rio Guaporé para a parte do norte. Dista esta 
povoação do porto do rio Sararé, que lhe fica a leste, cousa 
de tres leguas de caminho por mato e campo. E do porto 
deste rio Sararé até desembocar no Guaporé são tres horas 
do viagem, que poderão ser outras tres leguas. E por este 
rio Guaporé so pódc continuar a viagem e commercio, ou 
subindo por elle acima, ao rumo de leste, até o porto do 
Cuyabá, ou descendo por elle abaixo até o rio da Madeira, 
e deste ao Pará. Está situada a povoação do Mato-Grosso, 
segundo hum roteiro que vi, em altura de doze gráos de 
latitude austral e trezentos e dezeseis gráos de longitude, 
ainda que se deve esperar melhores noticias nesta materia, 
e serão por agora estas para o curioso leitor fazer algum 
conceito da sua situação. 

Tem os moradores do Mato-Grosso communicação com os 
do Cuyabá por terra, por huma estrada que fizerão desde o 
Mato-Grosso correndo a leste até o Cuyabá, por cuja estrada 
se atravessa o rio Sararé, e muito perto já do Cuyabá se 
atravessa também nas suas cabeceiras o rio Guaporé, que 
nellas declina de leste para o norte, e vão topar quasi com 
as cabeceiras do rio Tapajóz em menos distancia de trinta 
leguas. Fica o Cuyabá na mesma altura de doze gráos de 
latitude austral a leste do Mato-Gros,so distante deste cousa 
de setenta leguas, e a sua invocação he a villa do Dom Jesus 
do Cuyabá, que está bastantemente povoada e com bastantes 
edificios, o que não tem ainda por muito nova a povoação 
do Mato-Grosso, que talvez o tenha maior ao diante. 

Continuando em subirmos pelo rio Guaporé acima, sahindo 
da boca do rio Sararé em distancia de duas leguas, se acha 
á parte direita huma aldeia de índios da invocação de S. Ra-
phael, a qual aldeia não está sobre a margem do rio, mas 
sim pela terra dentro em distancia de tres leguas. Daqui 
para cima se sóbe pelo rio Guaporé ainda ao rumo de leste 
cousa de vinte leguas, e passadas estas inclina o rio mais 
para o norte, e já he menos navegável por se avizinhar 
ás suas cabeceiras. Ficão estas perto da povoação do Dom 
Jesus do Cuyabá, que lhe fica a leste, e as cabeceiras dos rios 
Paraguay e Cuyabá lhe ficão ao sul em distancia de dez ou 
doze leguas, assim como as do rio Tapajóz lhe ficão ao norte 
em menos distancia, como dissemos, de trinta leguas; e 
daqui se pôde saber a altura e rumo em que lhe ficárão as 
cabeceiras dos riosXingú e Tocantins, que descem das mes-
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mas terras a desembocar no nosso grande rio das Ama-
zonas. 

Tornando ¡i boca do rio Guaporé, que desemboca no rio 
da Madeira, subindo por este acima, a que os Castelhanos 
já nomeão por rio Mamoré, que desce do sul para o norte 
entre o rio Guaporé a leste e o rio (pie chamamos dos Tron-
cos ou lleny a oeste, se sóhc até á cidade de Santa Cruz de 
la Sierra, que lhe íica a leste, e ao sul com declinação para 
o.oeste as minas do Polozí, entre quinze e dezoito gráos de 
latitude austral e trezentos e quinze de longitude. Subindo 
da boca do Guaporé pelo rio Mamoré acima quinze leguas se 
vai dar em huma grande aldeia de Indios dos Padres da 
Companhia, Castelhanos, da invocação da Exaltação da Cruz, 
que se diz tem mais do cinco mil almas; cujo Missionário 
actual se chaina o Padre Leonardo dcN..., crioulo ('), natural 
do Perú. 

Tem esta aldeia engenho de assucar, de que se sustenta, c 
muitos ofíiciaes de ferreiro, entalladores, carpinteiros e dos 
mais ofücios; assim como mestres que ensinão a ler e a 
escrever, cantar, c tocar instrumentos músicos. Mais acima 
desta aldeia da Exaltação está outra sobre o rio Mamoré, da 
invocação de S. Pedro, e he maior no numero de almas que 
a da Exaltação, por sor a mais antiga destas Missões, c se 
diz ter mais de oito mil almas. Tem o mesmo governo, e 
officios, que a da Exaltação,e nella assistem commummente 
muitos Padres da Companhia, que servem de ajudar aos 
Missionários das mais aldeias. Nesta aldeia assiste o visitador 
da Companhia,-que he o Superior de todos os Missionários, e 
todos recorrem a elle pela distancia que tem do seu Pro-
vincial da Provincia do Perú,que commummente assiste na ci-
dade de Lima. 

Além destas duas aldeias ha outras muitas nas mar-
gens c braços deste rio Mamoré, que se descrevem no 
já dito mappa de Matheus Scutero,da Provincia do Paraguay, 
onde o curioso leitor os pôde vér, e o curso desle rio Mamo-
ré, como lambem as cabeceiras do rio Beny, que suppomos 
ser o que abaixo chamamos rio dos Troncos, ou rio da Ma-
deira. 

(') Entre nós chairia-sc crioulo ao descendente do negro africano nascido 
aqui; nas outras parles da America lie o descendente- do Kui opèo. 



CAPITULO IX. 

DES.CR.IPÇÃ.0 DO RIO DAS AMAZONAS DESDE O RIO DA MADEI-

RA ATÉ O RIO NEÜltO, E MISSÕES DA COMPANHIA QUE NES-

TE HOUVE. 

Voltando agora a seguir o curso do rio das Amazonas, da 
boca do da Madeira,deixando da parte do Norte defronte del-
le o rio Urubú, cpie desemboca no das Amazonas defronte 
do da Madeira ; subindo o rio das Amazonas acima se topa 
logo com o rio Matary a oito leguas de distancia da boca do 
rio da Madeira, cpie desemboca no das Amazonas, como dei-
xámos dito no capitulo antecedente. Da boca deste rio Ma-
tary, subindo trinta e seis leguas, se encontra a boca do fa-
moso rio Negro (*) nome que lhe deram os Portuguezes pelas 
suas aguas crystalinas parecerem negras na conjuneção que 
fazem com as do rio Amazonas, que são mais brancas e des-
maiadas, e pelo grande impeto destes dous rios conservão 
ambos por muitas leguas a diversidade das côres nas suas 
correntes. Está a boca deste rio na observação de la Conda-
mine em altura de tres gráos e nove minutos de latitude 
austral, e em trezentos e quatorze de longitude, conforme 
o Padre Samuel Fritz. Desce do norte para o sul atéomeio 
do rio. Deste para cima desee de leste para oeste. He este 
rio sem duvida o maior que da parte do norte desemboca 
no vasto corpo do rio das Amazonas. 

Tenho por sem duvida, que traz o seu nascimento das ser-
ras de Popayan das mesmas fontes donde nasce o rio Caque-
tá ou Japurá, por levarmos a opinião do sabio Condamine, 
que diz se communica com estes, e nasce na mesma fonte. 
He navegável por mais de quatro mezes de viagem, por ra-
zão das correntes, e por elle se communica, ou ha commu-
nicação por agua até o rio Orinoco, que desemboca defron-
te da ilha da Trindade; como também tem a mesma com-
municação com o rio Essequibo, que desemboca no mar do 
norte, junto a Suriname,feitoria hollandeza, enlrando-se por 

(') Segundo Baena c Amazonas, o nomo indígena deste rio era Quiaty e 
Gnrijguacurú, o acima das cachoeiras Ueneyá. O rio Madeira, era Cayari'. 

(Nota do Edicíor). 

i 
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um braço delle.a que chamão rio Branco (I), aonde esleve o 
nosso Missionário da nossa tropa do resgates, o Padre Achil-
les Maria, que me disse era a estrada seguida para Surina-
me pelos Tapuyas, que commerciào com ellcs na infeliz dro-
ga de escravos. Antes de chegarmos á boca do dito rio se 
encontrão duas grandes correntezas junto á terra da parte 
do norte, chamadas uma Itaquatiára, (pie quer dizer pedra 
lavrada, e he admirável a forma de muitas figuras que alli se 
admirão nas pedras: ca outra se chama a das Lages, pelas 
muitas que ha junto á boca do rio, c que ha nesta para-
gem, são as que causão a dita correnteza tão impetuosa. 

Entrando a boca deste rio, que tem duas mil e oitocentas 
varas castelhanas de largo, em distância de cinco leguas se 
encontra á mão direita, ou á parle do norte, quehe o mes-
mo, a fortaleza da invocação de Jesus Maria José, situada 
sobre as margens do rio Negro em sitio alto, e de boa elei-
ção, que tem um capitão por comniandante, e guarnição do 
infantaria paga, que lhe vai da praça do Pará. Foi fundada 
por ordem de El-rei o Senhor D'. Pedro II pelos annos de 
1690. Acima da dita fortaleza duas leguas da mesma 
parte direita está a Tapera, que quer dizer aldeia que 
foi chamada dos Toromás(2), em um bello sitio, alto, e com 
praias aprazíveis e de bom gosto.sobre o mesmo rio Negro. 

Este foi o primeiro sitio em que os Religiosos da Com-
panhia fundarão Missões neste grande rio,que tema felicida-
de de serem seus primeiros Missionários os Padres Francis-
co Velloso, e Manoel Pires, no anno de 1657, a 22 de 
Junho; c depois destes no anno de 163S lhe succedeu o Pa-
dre Francisco Cionçalves, Provincial que foi da Provincia do 
Brazil, com o Padre Pedro Pires por companheiro Celébre 
a sua felicidade este rio por lograr por seus primeiros con-
quistadores estes dous Padres Velloso e Gonçalves,os maio-
res da Vice-Provincia, depois dos Padres Antonio Vieira e 
Luiz Figueira. Cuidarão ambos estes Missionários em pra-
ticar os Índios, o reduzi-los á vida civil, e que vivessem 
junto das margens do rio para melhor serem ajudados dos 
nossos Padres. Assim forão soccorridos e instruidos es-
tes índios pelos Missionários da Companhia de visita 

(1) O nome indígena desle río, segundo Baena c Amazonas, era Parariam 
mi Queceuenc, c na parle superior Uraricucra. 

(2) Teve depois o nome dc .tirão, que ainda conserva. He huma parocliía. 
(A'o/«s do Edictor). 
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ató o anno de 1(590, cm que EI-rei o Senhor D. Pe-
dro mandou apertadamente ao Superior da Companhia, que 
a missão do rio Negro tivesse Missionário de residencia. 

Foi com effeito o Padre João Maria Gorçoni neste anno em 
huma tropa, e deu as providencias necessárias para a resi-
dencia, e assistência do Padre, que se demorou até o anno 
de 1692, sendo o primeiro Missionário delia no rio Negro o 
Padre João Justo de Luca, assim chamado por ser natural 
da Republica de Luca. He admirável a fertilidade de gente, 
que produz este rio e terras vizinhas a elle; pois desde o 
seu principio até hoje continuarão os Portugueses a tirar 
índios deste sertão; e na melhor opinião passão de vinte mil 
almas as que deste rio e suas vizinhanças tem tirado os Por-
tuguezes do Pará em escravos e os nossos Missionários em 
descimentos quanto baste, com que se tem fornecido as nos-
sas aldeias. Era esta aldeia dos Toromás da invocação de 
Nossa Senhora da Conceição, do tempo em que foi adminis-
trada pelos Religiosos da Companhia, que pouco depois a 
largárão aos Religiosos de Nossa Senhora do Carmo na re-
partição das aldeias, na qual lhes toca por districto próprio 
este grande rio; e o primeiro Missionário do Carmo que nel-
le entrou foi o Reverendo Padre Frei João Evangelista, que 
administrou a dita aldeia debaixo da invocação de seu grande 
Patriarcha Santo Elias, para com este patrono avivar o zelo 
dos mais Missionários do Carmo, que com tanto fervor tem 
reduzido á fé de Nosso Senhor Jesus Christo muitas e mui-
tas almas. Muitos annos depois a mudou o Reverendo Pa-
dre Frei José da Magdalena, Religioso de merecimento, no 
serviço de ambas Magestades, que quando agora passou por 
ella o arraial para a demarcação dos dous dominios, não 
padeceu, e a mudou para a boca do rio Jahú, aonde actual-
mente se acha. 

Pelos annos de 1740, pouco mais ou menos, tornou a 
fundar neste sitio ou Tapéra dos Toromás, o capitão da for-
taleza João Pereira de Araujo, huma aldeia para o serviço da 
fortaleza, que hoje também não existe, por não sei que ac-
cidente. Pouco acima desta Tapéra da parte direita ou do 
sul, em distancia de tres leguas,está a boca de hum ygarapé, 
por onde se communica o rio Negro com o rio dos Solimões, 
e se fórma huma ilha perfeita de toda a terra que fica ao 
entrar do rio Negro, ámão esquerda, até o dito ygarapé ou 
pequeno braço do rio Solimões. Subindo este ygarapé rio 
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acima Ires leguas, se chega ao lugar chamado das Igreji-
nhas, nome que lhe deu huma admirável Capella, formada 
pela natureza das pedras do rio, que se admira quando vazio, 
porque nas suas enchentes fica debaixo da agua. Deste lugar 
subindo dez leguas está da mesma parte esquerda ou do sul 
a aldeia de Santo Èliasdo Jahú, situada em alto na boca do 
mesmo rio, que desemboca no rio .Negro, lie esta aldeia que 
mudou o Padre Frei .losé da Magdalena dos Toromás para 
este sitio pelos annos de 1732, por causa da inquieta vizi-
nhança da fortaleza. Acima desta aldeia, dez leguas, e da 
mesma parte do sul está a aldeia deSanta Rita da Pedreira (I) 
e tanto esta, como as demais aldeias deste rio Negro, são da 
administração dos Reverendos Religiosos de Nossa Senhora 
do Carmo. 

Acima da aldeia de Santa Rita duas leguas se en-
contra, á mão direita, ou da parle do norte, o rio Branco, 
nome (pie lhe derão os Portuguezcs em razão das suas aguas 
mais desmaiadas, que as crystalihas do rio Negro. Commu-
nica-sc este rio Branco nas suas cabeceiras com as do rio 
Essequibo, que desemboca no mar do norte entre os rios Su-
riname e Orinoco ; e a sua communicaçào he tal, que se pôde 
navegar do rio Negro alé o mar do Norte sempre por agua ¡2). 
Por este rio Branco desceu Lopo de Aguirre, como allirma 
na sua relação o Padre Acunha. 

Em o anno de 1741 suhio Nicoláo Ilorstman, Allcmão (com 
quem fallei depois), com muito vagar pelo rio Essequibo 
acima, e de rios em lagos veio por fim a dar com a sua em-
barcação no rio Negro, onde entrou por este rio Branco. 

He este rio Branco abundante de peixe e tartaru-
gas; e sobretudo abunda de muitas nações de índios, 
ainda hoje , porque os Portuguezes tinhãô feito poucas 
entradas nelle, e bem era que se acudisse com a fé a 
tantos milhares de almas, como temos de obrigação. Agora 
no anno de 1748, entrou nelle com huma tropa o Capitão José 
Miguel Ayres, donde tirou muitos índios, mas com a infeli-

(I) Em 17'iS foi-lhe dado o nome de Moura, e em 1833 o de Ilarendáua, 
tradúcção indígena do nome de Pedreira. Koi villa, c lie hoje huma Parochía 
sob a mesma invocação de Sania Rila de Cássia. 

(-2) Posteriormente rcconheceii-se que não exíslc essa comiminicação, bem 
que as cabeceiras do seu allluenln Tacutú, cslejão mui próximas das do Repu-
unry, allluente do Essequibo. 

(Sotas do Kdirtor). 
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cidade de contrahir nelles huma tal epidemia geral de bexigas 
morlaes, que destruio por onde passou todas as aldeias, 
roças e escravatura de Indios da Capitania do Pará, avalian-
do-se os mortos em mais de vinte mil almas. Subindo da 
boca deste rio oito leguas, vamos dar na aldeia de Santo Al-
berto do Aricary(l), situada da parte dosulemlugar baixo c 
alagado. Desta aldeia até á boca do rio Mariuá, que desem-
boca da parle do sul no rio Negro são vinte leguas de via-
gem : como lambem da boca deste rio á aldeia de Santo An-
gelo^),situadada mesma parte do sul em hum sitio admirável 
sobre o rio Negro, alto, e de bella vista, por descobrir im-
mensidade de ilhas semeadas pelo mesmo rio. Assim esta, 
como a antecedente de Santo Alberto, são da administração 
dos Reverendos Padres do Carmo. 

Da aldeia de Santo Angelo até chegar á de Santo Elizèu 
de Mariuá (."3) são cinco leguas. Neste Mariuá mandou o Exm. 
General Francisco Xavier de Mendonça formar o arrayal para 
as demarcações dos dous dominios, de que elle foi plenipo-
tenciario, e emquanto lá esteve, que não foi pouco, trabalhou 
e padeceu muito, e ultimamente se retirou para o Reino cm 
1759, sem ver o principio da demarcação, não obstante estar 
tudo prompto da parte de Portugal, com excessivos gaslos 
da real fazenda, &c. Está situada a aldeia da mesma parto 
do sul, e he muito populosa e bem construida. Foi seu pri-
meiro Missionário que a fundou o Reverendo Padre frei Ma-
tinas de São Boaventura, meu grande amigo na villa de Ta-
puytapéra, que não só fez este serviço a Deos, más fez 
outros muilos descimentos de Índios, assim neste rio Negro, 
como no rio dos Solimões. 

Da aldeia de Santo Elizeu se sóbe rio acima, vinte e 
cinco leguas, até chegar á aldeia do Principal Cabuquéna(4-), 
da invocação r'e Nossa Senhora do Carmo, situada em 
lugar alto e aprazível, e desta aldeia de Nossa Senhora 
do Carmo alé á aldeia Bararuá (5) do Principal Caba-

(t) Teve posteriormente o nomo do CàrÚÒéiro, que ainda conserva. He huma 
Parochia so» a invocação de S. Alberto. Baena e Amazonas escrevem Aracary. 

(2) Hoje chama-se Poyares. He huma Parochia pobríssima. 
¡3) He Darccllos, cuja Parochia tem hoje por orago Nossa Senhora da Con-

ceição. 
(i) Hoje chama-se Moreira. 
(5) Teve posteriormente o nome de Thomar com o predicado de villa. He 

huma Parochia sob a invocação de Nossa Senhora do Rosario. 
(Solas do F.dhtar). 
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cabary, são outras vinte c cinco leguas. lie dedicada esta 
aldeia á Senhora Santa Rosa, e o Missionário que a fundou 
foi o líeverendo Padre Frei Anastácio Cordeiro, que soube 
ganhar os corações dos índios Manáos para si; e as almas 
para Dcos, pelo muito amor que lhe Unhão os índios. Acima 
da aldeia de Santa Rosa, cinco leguas da mesma parle do 
sul, está a aldeia de S. José do Dary (1), e por outro nome 
Nayo. Defronte desta aldeia da parte do norte está a outra 
hoca do rio Branco, ou o outro rio Branco, que no centro 
do sertão se communica com o primeiro rio Branco, de que 
já fallamos (2). 

Subindo por este rio Branco acima, a cinco dias de 
viagem, se encontrão algumas cachoeiras, assim como as 
tem o primeiro, depois de seis dias i c viagem, ou de ses-
senta leguas de distancia; porque também de noite se na-
vega. Da boca do rio Branco subindo á parte do sul, duas 
leguas de distancia, está a aldeia de Nossa Senhora de Na-
zareth do Avidá (3),a qual estava antes junto ao arrayal, e a 
mudou para este sitio o Beverendo Padre Presentado Frei 
André da Piedade, sendo Visitador Geral destas Missões. 
Acima desta aldeia, tres leguas, fica o arrayal (4-) da parte do 
sul, onde se situão e arranchão as muitas tropas de resga-
tes que tem ido áquelle rio. Defronte do arrayal da parte 
do norte, pouco mais acima, está a aldeia de Santo Antonio 
do Castellinho(5),e he a ultima povoação deste rio. Acima da 

(1) He hoje Lamalonga. 
(2) Este rio lie o que se chama Padauiry, e cujas aguas por serem bran-

cas, parecèrão no começo da descoberta destas regiões, ser um braço do rio 
Branco. Segundo Amazonas, hum isthmo de meio dia de jornada separa este 
rio do Umauóca, que desagua em hum braço do Orenoco ou Orinoco. 

(3) Parece ser hoje o lugar—Boa Vista—, segundo o que se 15 no n. 153 
das Noticias geoyraphicus do cónego André Fernandes de Souza. Os índios 
desta aldeia passarão posteriormente para a de Lamalonga. 

(i) Amazonas confunde este lugar que hoje tem o nome de Maçaraby ou 
Loreto, com o precedente; bem que em principio por causa da visinhança da 
aldeia se chamasse indiferentemente tanto a aldeia como ao arrayal—Avidá—; 
nome que Condaminc cm sua obra sobre o Amazonas alterou por Aravidá— 
Ribeiro de Sampaio—Diario da viaqem ao rio Negro,n. 302,566. Este lugar 
lio celebre porque cm 1744 foi ¡i elle conduzido do Orinoco o Jesuíta Hespa-
nhol Manoel Romão, por Francisco Xavier de Moraes, sendo por este facto, 
diz Amazonas, o primeiro Hespanhol que teve noticia da communiração do 
Orinoco com o rio Negro. 

(3) He o lugar do Castanheiro Novo. 
(Notas do F.dietor). 
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aldeia do Castellinho, dezoito leguas da parte do sul, desem-
boca o rio Negro,ou rio chamado Miçá ou Mariuá(l),pelo qual 
se sobe, e das suas cabeceiras se passa ao rio Japurá, em 
menos distância de sele leguas por terra, e nas enchentes so 
pôde chegar de hum a outro rio em embarcação; os Portu-
guezes costumão arrastar a embarcação por terra dous dias 
para passarem de lumia á outra cabeceira. 

Da boca deste rio ás cachoeiras são trinta leguas de dis-
tancia. E sempre he de admirar, que em tanta distancia 
deste rio Negro sejão estas as primeiras cachoeiras, e as 
principaes: neste lugar são tres, e se. gaslão em passa-las, 
sendo canoa grande, dez dias, segundo a relação de alguns 
Mineiros que tem descido ao Pará. 

(1) Baena chama á este rio Marli, e Amazonas, Meriá. 
(Nota do Edictor). 



CAPITULO X. 

CONTINll'A A. MESMA DESCRIPÇÃ0 ATÉ OS ULTIMOS CONFINS 

DO DOMINIO DE TORTUGAL. 

Scgue-se depois o rio Cayary (I) mais celebre pelo lago dos 
seus sertões (se he certo o que delle se diz) que pela cor-
renteza de que o dito se forma. Neste rio Cayary habita a 
nação dos Buácipés, dos quaes se diz que nas suas terras 
está o celebrado Parimé ou Lago do Ouro (2); como também 
se diz que muitos destes indios trazem seus brincos, ou fo-
lhetas de ouro nas orelhas. Seja o que fòr, que o tempo 
brevemente o mostrará, pois se vão abrindo cada vez mais 
estas terras, e o não estarem já descobertas he por se não 
adiantarem hoje as conquistas com as tropas de resgates, 
que crão as que sem tanto receio de inimigos se entranha-
vão mais pelos rios e matos daquelles sertões, fiadas antes 
no respeito das armas, que no pequeno numero das forças, 
que erão as que bastavão. 

O que parece certo he, que o decantado lago Parimé, ou 
Dourado, que deu tal estrondo nas historias, e a celebrada 
cidade de Manôa, he nestas vizinhanças do rio Negro, onde 
temos varios lagos, e varias povoações de nação Manôa, ou 
índios Manáos, e ultimamente algumas folhetas de ouro que 
ou ha nas cachoeiras deste rio, ou os índios delle o adquirem 
por commercio de outros índios que o trazem das serras do 
novo reino de Granada e Quito, que será para elles o seu 
lago Parimé. 

Subindo por este rio Cayary acima a oeste, em distancia 
de vinte leguas se topão outras cachoeiras, e passadas estas 
acima doze leguas se desemboca no rio Japurá em altura 

(1) He o rio Vaupés, antigamente chamado Ucayary, segundo Baena c-
outros. 

(2) Oauthor aparta-se aqui da opinião geralmente recebida, de que a situação 
desse famoso lago era ao norte do rio Negro, para o lado das cabeceiras do rio 
Branco, que tem hum pequeno afíltiente chamado Parima.—Baena—Ensaio 
Corographico sobre o Pará- pag. 538. Amazonas, Diccionario Topographico, 
art. Parima, Ribeiro Sampaio.—Relação histórica do rio Branco. 

(Notas do Edictor). 



pouco mais ou menos de cinco gráos dc latitude boreal, e 
trezentos e novo gráos de longitude, pouco mais ou menos. 
De sorte que fica sendo ilha perfeita a terra que medeia en-
tre o rio Negro e o rio Japurá. 

Advirto porém, que antes das primeiras cachoeiras do rio 
Negro, que deixamos referidas, ha um braço á mão esquer-
da, ou da parte do sul, que subindo por elle acima se vai 
communicar com o rio Cayary junto ás cachoeiras deste rio, 
de sorte que quem navegar do rio Negro para o Japurá 
escusa passar as cachoeiras do rio Negro, e pôde seguir 
este braço, e surgir no rio Cayary junto ás suas cabeceiras. 

Da boca deste rio Cayary, subindo o rio Negro em distan-
cia de doze leguas, se encontra á mão direita da parte do 
norte a primeira boca do rio Paraná, e subindo mais acima 
outras tantas leguas da mesma parte do norte está outra 
segunda boca deste mesmo rio Parauá. Fôrma elle a figura 
de meia lua, e desta meia lua desce hum braço (1) que corre 
para o rio Orinoco, e outro desagua no nosso rio Negro. 

Por este braço do rio Parauá se communica o rio Negro 
com o rio Orinoco pelo rio Caurá, que nelle desemboca, não 
obstante o que diz o nosso Padre Gumilha no seu livro do 
Orinoco IIlustrado, pois além do que diz Condamine, he certo, 
que hum Religioso Missionário da Companhia, do Orinoco 
veio ao nosso arrayal em embarcação, e ahi esteve com o 
Missionário da tropa, o nosso Padre Achilles Maria Avogadri, 
que foi o que me contou depois que veio da tropa de resga-
tes, em que padeceu muito, e por muitos annos, e nos deu 
para a historia algumas noticias sobre o que vamos dizendo, 
e nas aldeias do Carmo, por onde passou o dito Missionário 
Castelhano, depoz a dita communicação, e se voltou para a 
sua aldeia na mesma canoa em que viera. 

A fôrma da communicação julgo eu que he por estar o rio 
Paraná em tal posição e altura da terra, que desagua para 
ambas as partes, isto he, para a parle do norte do Orinoco, 
e para a parte do sul das Amazonas. Passada a segunda boca 
do rio Parauá declina o rio Negro totalmente para o oeste, e 
ainda a setenta leguas de distancia he navegável, e tem sido 
navegado pelos Pocluguezes, donde venho a inferir, que traz 
a sua origem das serras de Popayan. 

(i) lie o que hoje se chama Çaciquiary. O cónego André Fernandes de 
Souza cm suas Noticias gcograplikas do rio Negro', chama á esse canal ou 
rio Quixiquiary. (Nota do Edictor). 
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Tornando á boca do rio Negro para seguirmos o curso do 
rio das Amazonas, entramos na mais bella e rica provincia 
que tem o rio : cliama-se elle daqui até o rio Ñapo, rio dos 
Solimões, mío porque baja rio algum próprio, chamado Soli-
mões, mas porque os Portuguezes lhe derão este nome nesta 
dilatada provincia. 

Os Missionários da Companhia que entrárão neste rio a 
catechisar Indios depois do Padre Acunha, forão os Padres 
João Maria (iorçoni e Manoel Pires, pelos annos de 1670, com 
a occasião de huma tropa de resgates, de que foi cabo Manoel 
Coelho, morador na cidade do Maranhão, á qual cidade per-
tencia a dita tropa. Digo ser a mais bella e rica provincia, 
porque sobre muito abundante de nações de Indios, he ferti-
lissima de cacao, salsaparrilha, e dizem que também de bau-
nilhas, como também o será de huma quinaquina, pois o ha 
mais acima em terras do dominio de Castella; ainda que até 
o presente a não tem descoberto os nossos Portuguezes, as 
quaes arvores de cacáo são tantas, assim nas margens do rio 
Solimões, como nas dos rios collateraes, que huma grande 
parte das canoas do Pará a vão colher a este rio, e só al-
gumas poucas o fazem no rio da Madeira. Com fundamento 
diz o Padre Acunha ser esta paragem a melhor que encon-
trou em todo o rio das Amazonas. 

Todas as missões que nelle ha de presente desde o rio 
Negro alé o Ñapo, são dos Religiosos do Carmo, que com o 
fervor do seu espirito reduzirão muitas nações á fé de 
Christo neste rio Solimões, as quaes elles fundárão ao prin-
cipio da parte do norte, ou subindo á mão direita, que pela 
divisão das aldeias lhe toca ; c aos Padres da Companhia toca 
a parte do sul do dito rio,, como a seu tempo veremos, no 
em que se fez a dita nova divisão por ordem de Sua Mages-
tade. Tem porém hoje os ditos Religiosos a maior parte das 
suas aldeias da nossa parte do sul pela boa amizade, que ha 
entre a Companhia e esta Sagrada Familia, e terem sugeitos 
bastantes para povoar aquelle rio, e entrar pelos seus colla-
teraes da parte do sul. 

Subindo da boca do rio Negro até o lugar chamado Guju-
ratuba (1), são quarenta leguas de distancia. Fica este sitio da 
parte do norte, em lugar baixo e alagado, sujeito á praga de 
carapanás e mosquitos enfadonhos, mas muito abundante 
decacoáes, e são os primeiros que se encontão no rio SolL— 

(t) Baena e Amazonas escrevem — Guardliba. 



mões dc notável extensão. Estes forão a causa porque os 
Religiosos fundarão nelle a primeira missão, porém o seu 
máo sitio e conhecimento do paiz os fez mudar para o rio 
Coary ('1), onde hoje se acha com a invocação de Santa Anna, 
que também teve a de Gujúratubà. 

Sahindo da Tapera de Gujuratuba, rio acima dez leguas, 
se topa á mão esquerda da parte dó sul huma boca do rio 
Purüs, nome com que hoje he conhecido por habitar nelle 
huma nação de índios do mesmo nome. Antes tinha o nome 
de Cuchivary. He este rio Purús o maior que entra no das 
Amazonas acima do da Madeira da parle do sul, donde traz 
a sua correnteza, e entende Mr. de la Condamine, que este 
he o rio a que os Castelhanos nas suas cabeceiras chamão 
rio Beny, e nasce nas serras que ficão ao norte do Potozi, o 
este lhe Oca direito ao sul em altura do vinte grãos, e as 
cabeceiras do rio em dezesetc gráos. 

■lá na descripção do rio da Madeira disse que me parecia 
ser o rio Beny o que desemboca no da Madeira da parle de 
oeste. E não duvidarei que destas mesmas cabeceiras se 
repartão os dpus rios Purús e Madeira, combinando humas 
com outras as noticias que temos diante. 

Communica-se este rio Purús por hum braço subindo á 
mão esquerda com o rio da Madeira antes das suas cachoei-
ras, como na descripção deste dissemos. He abundante de 
cacáo, c tem grande numero de índios Purús e Muras; estes 
últimos de corso e cruéis, que habitão este rio e o da Ma-
deira, pela communicação interior do sertão. Da boca do rio 
Purús até á do rio Coary são quarenta leguas. Na boca des-
te rio está hum formoso lago, e dentro nelle a primeira al-
deia de Santa Anna, dos Religiosos do Carmo. Esta heaaldeia 
que mudou o Reverendo Padre Frei Mauricio Moreira, da 
Tapera de Gujúfátuba. Desce o rio Coary do sul para o norte 
corno o dos Purús, mas muito menor que este; não deixa 
porém de ter hum grande curso e distancia para o sertão. 
Referem os índios que o habitão, que nas suas cabeceiras 
tem campinas, vaccas, e gente branca, de que se infere que 
nella ha llespanhóes; e o mesmo se deve discorrer das ca-

(1) Teve posteriormente o nome de Alvcllos. lio huma Parochia. Referió* 
do-se ¿ este lugar notável pela hospedagem que recebeu o capitai) Pedro Tei-
xeira, na sua celebre viagem :i Quito, da parle dos Índios Jurimáuas, o pela 
estada que IV/. Mr. de la Condamine, diz Baena, que lia ali ananazes singulares 
Ha doçura e na raridade das especies. [tinia ih Ktlielor). 
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bocciras do rio Purús; communica-so polo sorlão com o rio 
Purús, c consequentemente com o da .Madeira. He ao pre-
sente seu Missionário o Reverendíssimo Kr. Caetano, Religio-
so de prendas e préstimo, digno pelo seu agrado de parti-
cular attenç3o. 

Entre o rio Purús e Coary, abaixo deste tres leguas 
nos íica da parte do norte a primeira boca do rio Ja-
púrá. Desagua esto rio no das Amazonas por cinco bocas 
principaes, desee de noroeste para leste com maior inclina-
ção para lés-sueste. As suas cabeceiras são nas serras de 
Popayan, nas quaes tem o nome de Caquetá, e do meio para 
baixo se chama Japúrá.Mr. de la Condamineo communica nó 
seu mappa com o rio Orinoco. He este primeiro braço do Ja-
púra o maior de todos, c nas enchentes dos rios se commu-
nicQo pelos matos huns com outros, além da communicação 
total dos rios, signal do que estas terras da parle do norte 
em distancia de quarenta leguas ao sertão são muito alaga-
das. Quanto ás bocas do Japurá, dista a primeira da ultima 
cem leguas, ficando esta primeira boca abaixo do rio Coary 
tres leguas da parte do norte, e a ultima boca fronteira á 
aldeia de Santa Maria Magdalena de Pazzi,ou dcParaguary(l). 
Tom os Portuguezes navegado muitas vezes o rio Japurá 
por mais do tres mezes de viagem, o referem que a trinta 
dias de viagem da sua boca se topa com cachoeiras, e que 
passadas estas ainda tem algumas pelo rio acima, nenhu-
mas porém são taes, (|ue lhes empcçào a sua navegação, ain-
da que lh'a dillicullão cm algumas passagens. 

Da boca do rio Coary até á boca do rio Teffé, ou Tapé são 
quarenta leguas de distancia. Na boca deste rio Teffé está 
hum grande lago, e dentro dclle duas aldeias de Índios, huma 
dedicada a Santa Theresa (2), eoutra fronteira á csta,da invo-
cação de Nossa Senhora do Rosario dos Manáos (3). Da boca 
dorio Tefféá aldeia dcSanta Maria Magdalena de Pazzi.ou de 
Paraguary, são oito leguas de distancia. Está esta aldeia 
situada cm lugar alto sobre o rio Solimões, da parte do 

(1) Baena c Amazonas escrevem Paráuifu. Esla aldeia reunin-so depois 
com a de Nogueira, que lie hoje huma Paroçhia com a invocação de Nossa 
Senhora do Rosario. 

(2) Teve posleriormcnle o nome de Ega com o predicado de villa. Ultima-
mente foi elevada á calhegoria de cidade com a denominação de Teffé. 

(3) ActujUffionto cbamá-so Nogueira. 
(Nolan do IJdktor). 
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sul defronte delia está o ultimo braço do rio Japurá da par-
te do norte. Sabindo de Paraguary rio acima, em distancia 
de setenta leguas, se encontra da parte do sul a aldeia de 
Trocotúba, de Nossa Senhora de Guadalupe (1), situada em 
lugar alto, c he a primeira missão dos índios Cambébas, a 
(picos CastelhanoschamãoOmágoas(2). São estes índios Cam-
bébas de cabeça chata por modo de mitras, não por natu-
reza, mas por arte, apertando as cabeças das crianças entre 
duas taboas, o que fazem para se distinguirem dos mais ín-
dios cm ordem aos Portuguezes os não fazerem escravos, 
confundindo-os com outros índios contrarios e inimigos dos 
Portuguezes. 

Sendo lodo o rio dos Solimões povoado de cacoáes, aqui 
em Trócótuba são muito maiores, e continuados na sua ex-
tensão. Acima desta aldeia huma legua da mesma parte do 
sul desemboca o rio Xutay (3), cantes dcTrocótuba entre esta 
e o rio Teffé fica outro rio chamado Yuruá (/j),ehum c outro 
descem do sul para o norte; c sendo o rio Yuruá sem com-
paração menor que o Xutay, tem de largura oitocentas e 
sessenta varas castelhanas, que lh'as medio Condamine. Hum 
o outro rio descem das serras ao norte de Cusco em altura 
de onze gráos de latitude austral, e trezentos c nove gráos 
de latitude. O rio Xutay, além do cacao, tem muita salsapar-
rilha, o abunda de muitas nações de Indios. Este rio Xutay 
se communica no sertão com o rio Yuruá, c por elle desceu 
o General Pedro de Orsúa no anno de 15b'0, sahindo da 
cidade de Cusco em demanda do descobrimento do rio das 
Amazonas; e no sertão entre estes dous rios foi a sua des-
graçada morte, como já tocámos no principio desta descrip-
ção, que com barbara aleivosia lhe deu Lopo do Aguirre, 
soldado da sua comitiva. Daqui se infere que por este rio 
Xutay será mais fácil a communicação com a cidade de Cus-
co, e com o reino do Perú. Esta noticia traz o Padre Manoel 
Rodrigues no livro segundo, capitulo quinto, e capitulo qua-
torze, e com alguma confusão o Sr. Berredo, livro primeiro 
§ 87. 

(1) Hoje cliama-se Fonle-Boa. 
(2) Amazonas c Baena, escrevem Omaúa c Omaguas. 

(3) Baena escreve Jutahy, e Amazonas, JHutahy. 

(í) Baena escreve Jurtíá, e Amazonas, Hiuruá. 
(Notas do Edictor.) 
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Acima tic Xutay vinlc leguas da parle do norte do rio das 
Amazonas está a'aldeia de Malura (I), dedicada a S. Christo-
vfio, a (pial está situada sobro o rio na boca de outro peque-
no, chamado lambem Maturai Acima desta aldeia de S. 
GlípjstoyâOj quatro leguas da parte do norte desemboca o 
rio Içá que desee de oeste para leste, o tem as suas cabe-
ceiras nas serras de Quito ao nordeste : chama-se também 
por outro nome Piilumayo. Nas margens deste rio junto ás 
cabeceiras tem os Religiosos Franciscanos de Quito muitas 
missões de índios, aonde chamão os Sucumbios. Por rela-
ção destes Religiosos se sabe, que este rio Içá ouPulumayo, 
he navegável por espaço de tres mezes até ao seu ultimo 
porto chamado S. Diogo. 

Por este rio tem descido muitos Religiosos Franciscanos 
dos Sucumbios a curar-sc na aldeia de S. Christovão, por-
que não obstante estarem tão perto de Quito, que lhe fica 
ao noroeste em menos distancia de oitenta leguas, se lhes 
faz mais fácil descer pelo rio abaixo, que passar a Quito, 
por causa das montanhas que medeião de entre meio. Tam-
bém por este rio tem descido muitos Castelhanos no tempo 
das guerras de Inglaterra com aquella coroa, huns a passa-
rem pelo Pará á Europa, e outros a commercio ao Pará, 
ainda que a maior communicação e descida dos Castelhanos 
de Quito he pelo rio Nápo. 

Da boca do rio Içá ou Putumayo alé á aldeia de S. Pedro 
dos Tucunas (â), que fica dapartedosul do dito rio, sãocinco-
enla leguas, c desta aldeia dos Tucunas á aldeia de S. Pau-
lo (3), quo fica da parte do norte, são dez leguas de distancia. 
He esta aldeia de S. Paulo a ultima dos Portuguezes, situa-
da cm lugar alto junto a hum lago sobre o rio. Antes li-
nhão os Reverendos Padres Carmelitas a aldeia de S. Pedro 
dos Tucunas acima desta cinco leguas da parte do sul, e ha 

(1) IIc o lugar de Caslm de Avilans, quo ainda conserva o predicado de 
parochia com a mesma invocarão, mas com o nomo dc Maturá. 

(2) Os habitantes desta aldeia, como da de S. Paulo passarão para o ponto 
onde se acha hoje — Olivença, na margem direita do Amazonas. He uma 
parochia sob a invocação de S. Pedro c S. Paulo; mas lie mais conhecida 
por S. Paulo de Olivença. 

(3) Vcja-se a nola preccdcnlo.— Tanto esla aldeia romo a de S. Pedro 
dos Tucunas forão fundadas pelos Jesuítas hespanhoes, c a cslcs tomadas 
pelos PortuRuczcs, e estavão primitivamente situadas acima de nossas fron-
teiras actnaci; 

(Na ias iln Kdii hir.) 
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mui poucos annos que a mudarão os Reverendos Religiosos 
do Carmo para o lugar onde está. Todas estas aldeias são 
de índios Cambebas, ou Omagoas. 

Até aqui se estendem os dominios de que a coròa de Por-
tugal está de posse pacifica, c sempre, esteve desde os pri-
meiros descobrimentos deste grande rio, feitos por Pedro 
Teixeira, no anno 1639, sem mais controversia entre a coroa 
de Portugal e Castella, que huma leve differença que houve 
nos annos de 1708 até 1710. Foi o caso, segundo nossas me-
morias. 

Entrárão os Missionários da Companhia de Jesus da pro-
vincia de Quito com maior zelo na conquista e reducção 
da nação dos Cambebas, do que era conveniente; porque os 
reduzio o seu zelo a entrarem nos dominios de Portugal, a 
estabelecerem nelles aldeias, como com effeito se introdu-
zirão em tres ; a saber: S. Paulo, S. Joaquim, e Santa Maria 
Magdalena, todas da nação Cambéba. Com esta noticia 
mandou El-rei o Senhor D. João V, logo no principio do seu 
reinado, no anno de 1708, ao Governador e Capitão General 
do Estado, Christovão da Costa Freire, senhor de Pancas, 
para que mandasse notificar aos ditos Missionários, que se 
retirassem para os dominios de seu soberano. Assim o exe-
cutou o dito Governador por meio do capitão Ignacio Corrêa 
de Oliveira, que intimou a sua commissão ao Padre João 
Baptista Sana, Superior daquellas Missões, e aos Padres Mis-
sionários Pedro Bularte, André Escovo, e Màthias Lapso, todos 
da Companhia de Jesus da provincia de Quito. Cederão 
promptamente, e se retirarão os Padres á notificação do cabo 
portuguez. Mas picado pelo esbulho, logo no anno seguinte 
de 1709, mandou o Governador e presidente da audiencia de 
Quito huma tropa de Castelhanos em despique da evacuação 
dos seus Missionários, e com effeito entrou pelos dominios 
portuguezés; lançou fóra os tres Missionários portuguezes, 
que erâo Religiosos do Carmo calçados, queimou as aldeias, 
e se recolheu a Quito com quatro Portuguezes prisioneiros, 
entre os quaes era o mesmo capitão Ignacio Correa. 

Irritado, como era justo, o senhor de Pancas deste insulto, 
no termo de treze dias, depois da sua noticia, pôz prompto 
hum corpo de cento e trinta Portuguezes e mais de seiscentos 
índios, que sahirão do Pará em 14 de Outubro do mesmo 
anno, commandados todos pelo Sargento-mór José Antunes 
da Fonseca, a tomar justa satisfação aos Castelhanos do seu 



— 540 — 

insupportavcl attentado, e com feliz snccesso chegou ao 
lugar do seu destino, recobrou as aldeias portuguezas, cas-
tigou o atrevimento dos castelhanos, e se recolheu com quinze 
prisioneiros castelhanos, entre os quaes, foi o nosso Padre 
João Baptista Sana, o qual depois passou do Pará a Lisboa, 
c dahi com fervoroso espirito pretendeu as Missões da Pro-
vincia de Gòa, aonde mereceu o premio de seus gloriosos 
e apostólicos trabalhos, e virtudes, de que era adornado; c 
para memoria desta acção, pozerão hum sino pequeno quo 
trouxerão, na torre do Collegio, que bem mostra no tinulo 
do metal, que he Castelhano gritador:—e sem mais alteração 
até ao presente se tem conservado a coròa de Portugal na 
posse cio rio das Amazonas até á dita aldeia de S. Paulo. 
Este he o facto que me pareceu referir. 

No que toca ao direito das duas coroas lie improprio do 
meu Instituto apura-lo, porém direi para satisfação do leitor 
curioso, o que he certo e incerto nesta materia, segundo 
varias memorias antigas. Certo he que os dominios de Por-
tugal se estendem ate á aldeia chamada do Ouro, da qual 
Pedro Teixeira tomou posse pela coròa de Portugal aos 16 
ile Agosto de 1(339, em hum sitio a que pòz por nome a 
Franciscana, o qual estava da parte do sul sobre o rio das 
Amazonas, e defronte da parle do norte estavão as bocaynas 
do rio do Ouro, e por razão deste, e pelos seus bons ares e 
terras fructíferas, assim para plantas, como para pastos de 
gados, lhe pareceu o sitio mais conveniente para huma bem 
regulada povoação, por cuja causa tomou posse do dito sitio 
e mais terras adjacentes dos rios, navegações e commercio 
a elle pertencentes. 

0 auto da posse se acha nos livros da Camara do Pará, e 
o traz copiado Bernardo Pereira de Berredo nos seus Ammes 
Históricos, Livro X, § 710. 0 que porém he incerto por causa 
dos tempos c mudanças dos nomes he o lugar próprio, onde 
estava a aldeia do Ouro, no tempo da posse de Pedro Tei-
xeira. Bernardo Pereira de Berredo nos seus Annaes Histó-
ricos, Livro X, § 709, põe a aldeia do Ouro no rio Napo da 
parte do sul, vinte leguas abaixo do rio Aguarico, chamado 
do Ouro. 

Mr. de la Condamine persuadc-sc, que a aldeia do Ouro, 
cm que Pedro Teixeira pòz os marcos, e tomou posse pela 
coròa de Portugal, seja o lugar onde hoje está huma aldeia 
do índios, administrada pelos lieverendos Religiosos do Car-
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mo, chamada Paraguáry(l), dez leguas acima dorio Teffé, da 
parle do sul, a qual tem defronte de si da parte do norte a 
primeira boca do rio Japurá, que o sabio académico suppõe 
ser o rio do Ouro, que Pedro Teixeira refere no seu auto de 
posse. Contcnto-nie com referir estes dous autores, sem de-
cidir nada na materia, por não ler outros fundamentos, ainda 
que me faça alguma força o mappa, que havia de servir na 
demarcação dos dous dominios, que m'ocommunicou o nosso 
Padre mathematico Ignacio Sammartoni, que he o que havia 
dirigir a demarcação pelas confrontações do dito mappa, por 
estar em ponto grande e me parecer exacto; sempre porém 
me persuado, ainda que Portuguez, que Bernardo Pereira es-
tendeu muito com o compasso pelo Napo dentro a jurisdicção 
e dominio de Portugal, que me parece tiearião salisfeitashuma 
e outra coròa, se a boca do rio Napo fosse a divisão de ambos 
os dominios ; nem este meu dizer se oppõe ao que diz Mr. de 
la Condamine, porque, ainda que determina o sitio de Pará-
guary, pouco antes diz, que por aquellos contornos, pouco 
mais ou menos estava situada a aldeia do Ouro, e cem leguas 
naquelles desertos e extensões de terras não fazem differença 
de consideração, particularmente dizendo o auto de Pedro 
Teixeira, que tomava posse pela coròa de Portugal do dito 
sitio e mais terras adjacentes, rios, navegações e com-
mercios. 

Aos reys e seus ministros pertence a averiguação desta ma-
teria, e a mim só incumbe o dizer, que o districlo ultimo da 
jurisdicção de Portugal ao presente he a aldeia de S. Paulo, 
situada nas margens do rio das Amazonas da parle do nor-
te, sessenta leguas acima do rio Içá,ou PutumayoÇ2).E a juris-
dicção hespanhola se estende á aldeia chamada dos Pevas dez, 
ou doze leguas abaixo da boca do rio Napo. Dista esta al-
deia de Santo Ignacio dos Pevas, ultima dos Castelhanos, da 
de S. Paulo, primeira dos Portuguezes, cousa de oitenta le-
guas pouco mais ou menos, e entre estas duas aldeias se 
terminão hoje os dous dominios portuguez e castelhano. 
Porém no principio do seu reinado mandou El-rei Nosso 
Senhor o Senhor I). José, que os Padres da Companhia fun-
dassem huma aldeia, quo servisse de termo aos seus reaes 
dominios, e foi a esla fundação o Padre Manoel dos Santos, 

(1) He a mesma aldeia que depois rcunio-se á de Nogueira, como já se disse 
á pag. 5315 nota (1). 

(2) Veja-sc a nota (3) a pag. 538. (Notas do Edictor.) 
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com o seu companheiro o Padre Luiz Gomes, que com im-
mènsos trabalhos a fundarão mais acima de S. Paulo cm hum 
bello lugarchamado Javary (1), com humas formosas e assea-
das casas da vivenda, de donde os tirarão, estando para dar 
principio á Igreja da invocação de S. Xavier, por ordem do 
Senhor General Francisco Xavier de Mendonça. 

Teni-se ajustado hum tratado entre Portugal e Castella,no 
qual se diz que cede Portugal a Gastella a aldeia de S.Christo-
vão, de que já fallamos, e as terras do rio das Amazonas 
que medeião da parte do norte éntreos rios Içá e Japurá. Se 
assim o fòr, não havendo novos ajustes, ficarão sendo as 
margens occidentaes da primeira boca do Japurá os limites 
de Gastella para o occidente, e os de Portugal para o oriente. 

Maior dificuldade acho eu, que se ha de experimentar nos 
limites dos sertões, se não se dividirem pelas vertentes dos 
rios de huma e outra parte, de sorte que toda a Guyana 
se pôde dividir pelo sertão até o rio Negro inclusive, pelas 
vertentes dos rios, ficando a Portugal as vertentes para o 
sul, e a Castella e mais potencias confinantes as vertentes 
das aguas para o norte. 

O mesmo digo das vertentes da parte do suido rio das 
Amazonas até o rio da Madeira, ficando as vertentes para 
o norte, e o rio das Amazonas do Portugal; e as vertentes 
para o sul, e rio da Prata de Castella. Do Madeira para cima 
he mais controverso, por estarem os Castelhanos com povoa-
ções neste rio, e no Beny e outros; e só convindo em que 
vinte leguas ao norte da povoação ou aldeia mais vizinha á 
linha equinocial seja o limite dos dominios das duas Coroas, 
que poderá ficar em dez gráos de latitude austral, me pare-
ce ficarão satisfeitas as razões e conveniencias de ambas as 
Coroas; particularmente attento a que Castella não tem com-
mercio, nem conveniencia alguma nas ditas terras por Por-
tugal ser senhor da navegação de todos estes rios. 

Ü tempo futuro mostrará o que ajuslão as duas Coroas, 
e queira Nosso Senhor, que seja em boa paz, c com a rec-
tidão e justiça, que de ambas se deve esperar. 

(1) Foi depois a villa de S. José do Javary, que já não existe, passando os 
habitantes ein 1766 para o porto dc Tabatingà na margem esquerda do Ama-
zonas, por ser melhor situado. 

(Nota do Edictor.) 



CAPITULO XI. 

BREVE RELAÇÃO DO RIO DAS AMAZONAS, ÉSEUS COLLATERAES 

DESDE OS ULTIMOS CONFINS DE PORTÜGAL ATÉ AS SUAS 

CABECEIRAS. 

Tenho acabado de descrever o theatro dos Missionários 
da Companhia do dominio portuguez nas vastas e dilatadas 
margens do grande rio das Amazonas, porém por não ficar 
a descripção deste rio difficultosa direi com toda a brevidade 
o mais que resta deste grande rio até o seu nascimento, 
contentando-me com remetter o leitor que desejar mais 
larga noticia, ao Padre Manoel Rodrigues no seu livro Ma-
rtinou y Amazonas, a Mr. de la Condamine, e a Bernardo 
Pereira de Berredo no seu livro Annaes Históricos, livro 
decimo, aonde descreveu com largueza e individuação o 
que diremos agora em compendio. 

Da aldeia de S. Paulo á ultima dos Portuguezes, e á de 
Santo Ignacio dos Pevas, primeira dos Castelhanos, são oi-
tenta leguas. He administrada esta e todas as mais aldeias 
acima pelos Padres da Companhia da provincia de Quito. 
Está esta aldeia dos Pevas situada sobre o rio das Amazo-
nas da parte do norte. 

O nome de Pevas lhe deu huma nação de índios assim 
chamados, de que se compõe, e de algumas outras nações 
diversas. Subindo o rio Amazonas acima dez leguas topamos 
á parte direita do norte o famoso rio Napo, que desemboca 
no das Amazonas em altura de tres gráos c vinte e qua-
tro minutos de latitude austral, e trezentos e hum gráos 
e trinta minutos de longitude. A sua boca tem de largo 
cousa de mil e quinhentas varas. 

Desce de oeste para leste com declinação para noroeste. 
Nasce este rio das serras de Quito, e começa a ser nave-
gável cinco leguas abaixo da cidade de Archidona, e este 
he o mais ordinario embarcadouro para o commercio de 
Quito com o rio das Amazonas. 

De Archidona rio abaixo vinte e cinco leguas se augmen-
ta o rio Napo com o rio Coca, que desemboca no rio Napo 

60 
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da parte do norte. E da boca deste rio Coca até o rio Agua-
rico, que também desemboca no Napo da parte do norte, 
são cincoenta leguas. 

Este rio Aguarico se chamou também rio do Ouro, por 
se achar algum nas mãos dos índios que o habilavão. He 
celebre este rio, assim pela morte que os Indios delle de-
rào a .loão de Palacios, como pelas guerras que liverão 
com os Portuguezes na viagem de Pedro Teixeira. 

Deixou este quarenta soldados e a maior parte dos In-
dios, quando subió para Quito, junto á boca deste rio, com-
inandados todos pelo Capitão Pedro da Costa Favclla, que 
se demorou nelle dez mezes, c no decurso deste tempo 
teve varios encontros com os Indios, que castigou como 
merecião. 

Estes Indios, e esta provincia se chaina dos Encabcllados, 
por usarem de cabellos muito compridos. Aqui diz üernardo 
Pereira de l'.erredo, que poz Pedro Teixeira os marcos de 
Portugal, c que aqui era a aldeia do Ouro, de que tomou 
posse pela nossa Coròa, e que a boca do rio Aguarico he a 
boca do rio do Ouro de que falla o auto. Da boca deste rio 
Aguarico descendo o rio Napo abaixo se encontra da parte 
do sul o rio Curary, pelo qual também se pode subir cdes-
cer de Quito. 

Deste rio Curary até onde o Napo desemboca no das Ama-
zonas são oitenta leguas. He tão grande, e tão caudaloso o 
rio Napo na sua boca, (pie o Padre Acanha na sua relação o 
julgou pelo principal rio, e o chama verdadeiro rio das Ama-
zonas, fazendo a divisão que do Napo para cima se chamasse 
Maranhão o braço do Napo, que julgou ser o rio das Ama-
zonas. 

E deste engano liverão e tomarão fundamento alguns 
autores para alfirmarem que havia dous rios; hum chama-
do Amazonas, outro chamado Maranhão. Este também com 
alguma confusão leva o sabio anna lista fiernardo Pereira de 
Berredo nos seus Annaes Históricos do Maranhão. 

Digo com alguma confusão, porque dizendo com o Padre 
Samuel Fritz, que o rio Amazonas nasce na lagòa Laurico-
cha, junto á cidade de Guaoúco, no Livro X, § 701, con-
tinua no § 705 a descrever o rio Napo, como se fora 
o rio Amazonas, c no § 712 lhe faz entrar o rio Tan-
guragoa, ou Maranhão, como braço, seguindo nisto a 
relação do Padre Acunha, que não soube concordar com 
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a. opinião do Padre Fritz, que com razgo a linha por mais 
ajustada, e por conseguinte mais verdadeira. Hoje porém 
he sem duvida entre Portuguezes e Castelhanos, que o prin-
cipal rio das Amazonas recebe em si o Napo, que lhe 
fica sendo tributario apezar de toda a sua soberba. 

Já disse que o rio das Amazonas desde a boca do rio Negro 
até á boca do Napo se chama Solimões. Agora digo, que da 
boca do Napo para cima se chama rio Maranhão, c assim 
o nomeião sempre os Castelhanos. 

Subindo este rio Maranhão ou Amazonas cincoenta leguas 
acima está a aldeia de S. Joaquim, composta de índios Cam-
bébas, que fugirão para este lugar do rio Solimões no anno 
de -1740, e he aldeia populosa, e se compõe hoje de outras 
nações além dos Cambébas, e fica situada da parte do sul 
das Amazonas ou Maranhão. 

Acima desta aldeia subindo á mão esquerda seis leguas, 
ou da parte do sul, se encontra a boca do grande rio 
Ucayalé, que desce do sul para o norte, ehc navegável por 
mais de tres mezes, e he tão grande, que duvida Conda-
minc se traz mais aguas que o das Amazonas, e se devia 
este com mais direito ceder-lhe o nome de Amazonas ("). 
Nasce de varias fontes das províncias de Tarma, Guanca-
belica, Guamanga e Cusco. He de crer que por este rio 
Ucayalé se virá por tempos a commerciar com mais commo-
do para o Perú. 

Acima do rio Ucayalé quinze leguas se encontra huma 
aldeia de índios chamados Yamiús, situada da parte do nor-
te, e acima deste, cinco leguas, topamos da mesma parte a 
boca do rio Tigre, que desce das serras de Quito, menor 
que os que temos referido. 

Da boca do rio Tigre setenta leguas acima, está a aldeia 
chamada da Laguna, a mais povoada o celebre das Missões 
dos Maynas. Aqui assistem de ordinario mais Religiosos da 
Companhia, e he o assento e lugar próprio do Visitador des-
tas Missões. Está situada esta aldeia da Laguna, não sobre 
o rio das Amazonas, mas sim sobre hum rio ou lago chamado 
Guallága, que desemboca no das Amazonas da parte do sul, 
e dista da boca do dito rio Guallága quatro ou cinco leguas. 

O Balbi he lambem desta opinião em sua Gcoç/raphia a pag. 92G, c cpm 
fundamento. A este rio se da lambem o nome de velho Maranhão, assim como 
sc chama ao Tunguragoa ou Amazonas, novo Maranhão. 

(Nola do Edicípr.) 
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Observou Mr. de la Condaniine nesta aldeia da Laguna 
rinco grãos e quatorze minutos de latitude austral,e duzentos 
e noTenta e nove de longitude, segundo a observarão do 
Padre Fritz. 

Seguindo o rio das Amazonas em distancia de vinte leguas da 
Laguna, se encontra o celebre rio Paslaza da parle do norte, 
que desemboca no das Amazonas por tres bocas, sendo a 
principal de largura de mais de oitocentas varas. Por este 
rio Pastaza deseen do Quito I). Pedro Maldonado para acom-
panhar a Mr. de Ia Condamine, c deu á luz huma relação da 
sua viagem, e deste rió, que nasce também das serras de 
Quilo, na provincia de Macas. 

Da boca do rio Pastaza á do rio Morona, que desee da 
mesma parte do norte, e nasce das mesmas serras de Ma-
cas, são outras vinte leguas. lie rio muito menor que o 
Pastaza. Deste rio Morona á cidade de Borja são Irinlá leguas 
de distancia, está situada sobre o rio Amazonas da parte do 
norte, compoem-se os moradores da maior parte dos Indios 
administrados pelos Religiosos da Companhia, c de alguns 
poucos llespanhóes c Mamalucos (islo he, mixtos de llespa-
nhóes e Indios), e com tudo isto he cabeça de governo da 
provincia dos Maynas. Está situada cm altura de quatro 
gráos e meio de latitude austral, e duzentos e noventa e seis 
de longitude. 

Teve principio a sua fundação pelos Padres Missionários 
da Companhia, no anno de 1639. Acima de liorja logo está 
o celebradíssimo Pongo, isto he, porta na lingua do Perú, e 
he "huin canal aperlado entre duas altíssimas penhas, em que 
se encerra todo o peso das aguas do rio Amazonas. Tem de 
comprido duas leguas, e de largo, estando o rio na maior 
altura, terá cincoenta varas castelhanas, e estando baixo não 
excede trinta varas de largo, que neste aperto de aguas he 
forçoso seja muito apressada, e mais que precipitada a sua 
corrente com hum fundo a qualquer experiencia impercep-
tível. 

Deste Pongo para cima cm distancia de meia legua está a 
aldeia de S. Thiago de las Montanhas, antigamente cidade, 
na boca do rio do nome do mesmo santo, que nascendo nas 
vizinhanças da cidade de Cuenca, busca a sua corrente as 
partes do norto; repartindo ao mesmo tempo das suas 
aguas com a cidade de Loxa, por hum braço que bem po-
deria dar a mão ao grande rio das Amazonas, a não estarem 
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as suas margens e terras vizinhas notavelmente infestadas 
cora o Gentio da nação dos Xibarros, que cm tempos ante-
riores forão do serviço dos llespanhóes, cujo jugo sacudi-
rão por não poderem aguentar o excessivo trabalho das 
minas de ouro, vindo depois a fazcrcm-se temidos, mais pe-
las emboscadas, que pelo valor de seus braços, (pie quanto 
a peito descoberto, estão já os Castelhanos costumados a 
sujeitar semelhantes valentias. Terá de largo este rio tre-
zentas e sessenta varas, que muito antes que entre nas 
Amazonas já conta seiscentas na sua maior largura. 

Esta aldeia de S. Thiago, distará como tres leguas da 
cidade de Borja, licando entre huma e outra o celebrado 
Pongo. De S. Thiago até o embarcadouro de .laen de Bra-
camoros, vão quasi oito leguas, situado ¡unto de hum riacho, 
a que os naturaes dão o nome de Chuchunga, e aqui hc que 
acaba de ser navegável este único, o maior e mais famoso 
rio das Amazonas, depois de ter sabido do seu berço na 
lagôa Lauricocha, c dado os primeiros passos somente por 
entre pedras c saltos invadeaveis. até por ultimo vomitar no 
cabo do norte, pela sua monstruosa boca o immenso humor 
de aguas, de que viveu sempre hydropica a sua grandeza. 

Do embarcadouro para cima, em espaço de vinte leguas, 
está Jaeh de Rracamoros com o nome de cidade, mas de 
muito poucos moradores, conservando ainda o titulo, mais 
pela antiguidade, que pelo numero de seus habitantes. Nesta 
cidade se rcparle o rio em tres braços ou cabeceiras: o do 
meio, como maior no lugar e nome he o celebre rio Mara-
nhão, o collateral da banda do sul. chama-se pelos naturaes 
Chachapoya : o da parle do norte Chinchipe. Todos elles 
muito copiosos de aguas, mas muito mais de penedias, que 
os fazem invadeaveis pelas muitas cachoeiras; porque esta 
regalia a reservou o Autor da Natureza para o rei de todos, 
o ñosso vastíssimo Amazonas, todo elle vadeavel do seu prin-
cipio, isto é, de Braca moros para baixo até o fim no cabo 
do norle, e todo abundantíssimo no verão de peixes bois, 
tão bons, como numerosos: servindo com suas aguas e cor-
rerdes de estrada real e seguida para a extracção do cacáo, 
salsa, cravo grosso e fino, a que chamão canelino, drogas, 
que tiradas de seus sertões avultão muito no commercio, e 
fazem celebre, e com razão, grande a cidade de Belém do 
Grão-Pará, por cujas margens e dos mais rios que nelle 
desembocão, estão espalhadas tantas e tão populosas aldeias, 
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tantas c tao diversas nações, e huma grande e dilalada con-
quista dos filhos e Missionários da Companhia de Jesus, que 
á forra de ¡inmensos trahalhos e industriosas fadigas aman-
sarão a barbara fereza de laníos gentilismos, communican-
do-lhes as luzes da verdadeira crença, para contar a Igreja 
tão grande numero de lilhos, e os Sereníssimos Heis de Por-
tugal innumeraveis subditos á sua real Corda, como mais 
distinclamente nos mostrará a segunda parte ou tomo desta 
nossa Historia, pela qual poderá correr com menos vagar c 
menor receio o tosco da nossa penna, o o insulso do estylo, 
visto deixarmos já aberta a estrada, por onde caminhárão 
ligeiros os nossos fervorosos operarios ao descobrimento e 
conquista espiritual do famoso rio das Amazonas, confessando 
ingenuamente devermos as noticias de todos estes rios ao 
grande cuidado e indagação do nosso sempre louvável Padre 
Bento da Fonseca, Procurador Geral cm Còrtc da Yice-Pro-
vincia do Maranhão. 

Aqui dá fim esta nossa prolixa narração, porque chegámos 
com ella ao fim, donde teve seu principio o celebrado rio, 
de que tratamos, fiados nas noticias que delle nos derão, e 
deixárão pessoas religiosas da Companhia e do Carmello, 
assim modernos, que as notárão em seus diarios, como an-
tigos em seus manuscriptos, tendo entre lodos o primeiro 
lugar por professor o nosso Padre Samuel Fritz, e não pe-
quena a summa curiosidade do nosso Padre Christovão da 
Cunha, como também do exacto geographo Matheus Scutero, 
e de Mr. Carlos de la Condamine.que bem se dá a conhecer 
pelo nome, como hum dos beneméritos membros da insigne 
e sempre sabia Academia de Pariz. Se porém houver quem 
com melhores noticias, em alguma parle julgue e diga o 
contrario, do que dizemos, fundado, ou em mais exactas ex-
periencias, ou em mais bsm calculadas averiguações, pro-
testo, não defender os ditos dos sugeitos graves a quem sigo ; 
porque todo nosr.o intento foi indagar a verdade para delia 
a beber nas melhores fontes: referindo, como já disse, o 
que os mesmos curiosos nos offerecèrão em suas viagens, 
que, pelo que respeita ás distancias e situações, se poderião 
facilmente enganar, por falta de instrumentos para assignar 
hum rigoroso calculo, exceptuando o Sr. de Ia Condamine, 
que á excellencia daquelles, ajuntava o sublime da sua scien-
cia e rara comprehensão. 

Se a algum dos nossos leitores parecer miúda e escusada 
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a particular narração, que fizemos deste grande rio, es-
cuse-me da censura, já que me não poupei ao trabalho; 
porque, além de poderem servir para o futuro as noticias 
destes rios e sertões, por não ficarem sepultadas com o 
tempo, poderão lambem servir de refrescar as memorias a 
quem os navegou, e de roteiro a quem algum dia os pre-
tender navegar: além de que, lodo o meu principal intento 
foi descrever o lugar e campo aonde se obrarão tantas e tão 
gloriosas acções dos fervorosos Missionários da Vice-Provin-
cia do Maranhão, nas innúmera veis reducções que lizerão, 
c gentios que converterão á nossa fé, fundando lambem al-
deias pelo famoso rio, e por todos os mais que nelle rendem 
o tributo de suas aguas, que pôde a Companhia repartir 
depois muitas das mesmas aldeias com as mais sagradas Re-
ligiões, como consta do Alvará de distribuição, que mandou 
fazer á requerimento da mesma Companhia, o Senhor Rei 
D. Pedro II de boa memoria : ajuntando aquellas fervorosas 
familias ás já fundadas, muitas outras aldeias e conquistas 
que lizerão; que para todos tem sido c será sempre dilatada 
esta fertilissima terra e copiosíssima seara. 

E se alguém me perguntar, porque mais no fim da pri-
meira, que no principio da segunda parle da nossa Historia 
offerecemos huma tão extensa relação? Respondo, que para 
pòr-nos expeditos para entrar logo a referir com menos 
embaraço, o muito que temos que dizer das conquistas 
e entradas (em que não poucos perdêrão a vida) dos nossos 
Missionários, primeiros descobridores no espiritual do vasto 
Imperio do formosíssimo rio das Amazonas, sujeilando-me 
em tudo, como obediente filho da Santa Igreja, a todos os 
decretos e determinações Pontificias, não querendo que á 
santidade de alguns insignes e veneráveis varões, que no-
meamos, se dè mais credito que á pia e humana fé dos 
nossos leitores. 

FIM DA 1.° PARTE OU 1." TOMO. 
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Que foi o que pude salvar, com grande risco, do infeliz 
naufragio que padeceu Ioda a Companhia de .Icsns; porque 
a Segunda Parle naufragou no confisco, que se fez em lodos 
os papeis, que os Ministros de Justiça lizerão no Collegio do 
Pará ; perecendo nclle todos os materiaes e excellenles no-
ticias que tinha para a sua construcção; não faltando mais 
que ajunta-los por sua ordem. Fiai volunlus Dei. 
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